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Meditatief
Nog één keer

Voor mij persoonlijk was het vrijwel elke keer weer een 
hele exercitie om onder woorden te brengen wat ik geloof 
en waar ik zo?n beetje sta. (In de nieuwe gemeente zal dat 
niet veel anders zijn.) Maar soms moeten we woorden 
geven aan wat we voelen, denken, geloven. Soms hebben 
we een woord nodig om ons leven richting te kunnen 
geven. Wie onder woorden weet te brengen hoe het met 
hem of haar is kan weer vooruit. Een luisterend en 
welwillend oor is onmisbaar voor een mens! Soms is het 
leven dermate ingewikkeld dat we blij zijn als er mensen 
zijn die willen luisteren en een stukje met jou op weg 
willen gaan. 

Ook een woord van de overkant, ik bedoel een tekst of 
een regel uit de Bijbel, kan ons helpen op de weg die we 
hebben te gaan. Een tekst, een inzicht soms letterlijk op 
de weerbarstige werkelijkheid bevochten, kan ons zelfs 
bemoedigen en kracht geven. De schrijvers verwijzen in 
hun zoektocht soms naar God. Durven wij het met deze 
God te wagen? Dat is de vraag die ik me zelf uiteindelijk 
steeds weer stel. Durf ik aan maar te vertrouwen en op 
weg te gaan, wat de toekomst ook brengen moge? 

Al heel lang weet ik dat ik een geloofsgemeenschap om 
me heen nodig heb, die weet van zingen, van leren, van 
ontvangen, van delen. De essentie wordt voor mij ten 
diepste verwoord in de avondmaalsviering bij het breken 
en delen van het brood. Het naar voren komen om met 
open hand het brood ?voor jou gebroken? te ontvangen 
weet me regelmatig te raken. De vredegroet daaraan 
vooraf - wat hebben we daaraan moeten wennen - blijkt 
voor velen een hoogtepunt van de viering van het heilig 
avondmaal te zijn geworden. We zouden niet meer zonder 
willen. En zo zijn er ondertussen veel momenten in de 
geschiedenis van de plaatselijke kerk ontstaan en 
gegroeid die onmisbaar zijn geworden, waar we aan 
gehecht zijn geraakt, hebben leren waarderen.
 
Ik zou daarnaast talloze liederen kunnen citeren die ons 
geloof verwoorden. Het Kerkjournaal zou te dik worden, 
de dienst op 29 januari te lang gaan duren als we die 
zouden zingen. Maar ze maken iets in ons wakker, een 
oud verlangen naar God, naar heelheid, naar vrede. 
Wanneer we niks meer kunnen geloven, ons verstand en 
het harde nieuws van elke dag ons dat ten ene male 
onmogelijk maken, heeft het soms zin stil te staan bij ons 
diepste verlangen. En wie weet komen we dan uit bij een 
oud verhaal, over geloof en hoop en liefde en gaan we 
anders, vernieuwd en herboren het leven aan. Vrede en 
alle goeds!

ds. Jurjen Hilverda

Het schrijven van een meditatie is een van de klussen waarvoor een predikant zich 
gesteld ziet. Het is niet mijn favoriete bezigheid. Als ik een keer klaar ben, ben ik 
weer helemaal opgelucht. Toch vind ik het belangrijk voor de meditatie tijd te nemen. 
Ik weet namelijk dat de rubriek waar het Kerkjournaal tot nu toe mee opent, 
regelmatig gelezen wordt. We hebben het nodig nu en dan gevoed te worden met 
teksten die met bezinning en inspiratie van doen hebben. Met het lezen van de krant 
alleen kom je er niet. Je wilt wat je leest, meemaakt of overkomt in je leven kunnen 
plaatsen in een kader, in dit geval het kader van het geloof.

"Durven 
wij het met 
deze God te 

wagen?" 
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Vanuit de pastorie aan de Schönfeldsingel 3
Zo goed mogelijk heb ik in de maand december mijn 
pastorale activiteiOp het moment dat ik dit schrijf is het 
11 januari. Na de dienst op Nieuwjaarsmorgen ben ik ziek 
geworden en nog steeds is de griep die ik heb niet over. Ik 
had deze weken graag willen gebruiken om nog enkele 
mensen te bezoeken van wie ik persoonlijk afscheid had 
willen nemen. Ik hoop dat er op vrijdag 27 januari in 
?Irene? gelegenheid is om elkaar in ieder geval de hand te 
drukken.

Verder ben ik bezig met het 
afronden van werkzaamheden, het 
opruimen van spullen, het 
verzamelen en herschikken van de 
talloze herinneringen. U begrijpt dat 
er na 28 jaar het nodige te doen is. 
Ik ben blij dat de verhuizing zelf 
plaatsvindt rond 1 maart. Tot die tijd 
is de pastorie in Winsum verhuurd, 
vandaar.

Maar nu heb ik wat meer tijd en rust om zo goed mogelijk 
afscheid te nemen en me voor te bereiden op de 
veranderingen die er plaats gaan vinden. Afscheid nemen 
is een intensief proces. We hebben met z?n allen als 
gemeente het nodige meegemaakt. We zijn allemaal weer 
zoveel jaren ouder geworden. Vooral aan de kinderen 
kunnen we mooi zien hoezeer de tijden zijn veranderd. De 
mijne, Herman en Marius, zijn hier geboren en getogen, 
naar school gegaan enz. Nu zijn ze groot en volwassen en 
student geworden. Waar blijft de tijd?

Ook de kerkelijke gemeente is sterk veranderd. Ik kwam 
in een tijd dat we nog drie zelfstandige gemeentes 
kenden, de Marktpleinkerk, de Vredeskerk en de 
Vennekerk. En elke gemeente had haar eigen predikant, 
de Vennekerk zelfs twee. Na mijn vertrek zal er niet meer 
een predikant beroepen worden. Landelijke 
ontwikkelingen zien we terug in de plaatselijke gemeente: 
steeds meer zoeken we de samenwerking, uiteindelijk 

worden we een regiogemeente.
 
Op zondag 29 januari zal in de afsluitende 
dienst vast nog een en ander gememoreerd 
worden. En op vrijdag 27 januari hoop ik nog 
wat persoonlijke dingen te zeggen. Het 
verslag daarvan (wat ik ga zeggen zit in mijn 
hoofd maar nog niet op papier) zal vast in het 
volgende nummer van het Kerkjournaal 
terecht komen. Een korte schets van mijn 
leven, wat namen van mensen die belangrijk 
waren voor mijn werk en mijn persoonlijk 

leven, wat ik mooi vond en nodig had, de dankbaarheid, 
de toekomst, de wensen. Een week later, op zondag 5 
februari vindt de verbintenisdienst plaats in Winsum. De 
dienst waarin ik aan de streekgemeente Lank Meamert als 
predikant verbonden wordt begint om 14.30 uur. De 
Protestantse Gemeente Winschoten is uiteraard 
uitgenodigd om ook deze dienst bij te wonen. Graag tot 
ziens!

ds. Jurjen Hilverda

Mensen die ziek zijn weten alles van loslaten. Niet langer 
is hun agenda de motor die alles in beweging zet. Zij 
moeten ?rustig? wachten. Een mens heeft een zekere 
gelatenheid nodig om het leven te nemen zoals het komt. 
Dat is een van de vele dingen in het pastoraat die ik van 
anderen mocht leren. Daarnaast weten Bijbelteksten als 
die van de Psalmen me op het juiste moment weer op het 
rechte spoor te zetten. Psalm 131 maakt op dit moment 
bijvoorbeeld veel indruk. Ik hoop er in de laatste dienst 
over te spreken.

Hierna volgen twee verhalen van mensen die zijn 
overleden, die deels wel en deels niet meer bij de 
gemeente betrokken waren, maar die velen van ons 
hebben gekend en daarom hier vermeld worden.

ds. Jurjen Hilverda

Meeleven

"Het 
belangrijkste 

woord binnen de 
streekgemeente 
is ?solidariteit?" 

In Memoriam Willeminus van der Woude
Op 13 december overleed Willeminus van der Woude. In 
2015 verhuisde hij van de Oudewerfslaan naar het 
verzorgingshuis de Breehorn in Veendam maar bleef altijd 
verbonden met onze kerk. In de laatste maanden werd hij 
verpleegd in Meander.

Minus van der Woude was getrouwd met Rikie die in 
2012 kwam te overlijden. Uit dit huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Pieter, Rieks en Bert, daarna kwamen 
er de klein- en achterkleinkinderen. Zijn leven werd 
getekend door goedheid, zorgzaamheid en eenvoud. 

Lange tijd is hij actief geweest in de Vredeskerk en later 
de Marktpleinkerk, hij was altijd bereid de nodige vooral 
praktische klussen op zich te nemen. Toen zijn vrouw 
overleed werden de jaren wel moeilijker voor hem, hij 
verlangde naar zijn geliefde Rikie en naar het einde van 
dit aardse bestaan. Zijn wereld werd steeds kleiner, hij 
nam steeds meer afstand leek het wel.

Minus van der Woude 
stierf uiteindelijk in de 
leeftijd van 82 jaar. De 
crematieplechtigheid 
vond plaats op 19 
december in de aula 
van crematorium 
?Oost-Groningen?. Er 
was een spreker, zijn 
drie zoons haalden een 
paar mooie 
herinneringen op.

We wensen zijn 
kinderen en verdere 
familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.
Zijn zoon Bert woont aan de Parklaan 166, 9675 AG 
Winschoten.

ds. Jurjen Hilverda

In Memoriam Okkelina ?Liny? Rendering -  Jager

Op 19 december 2016 overleed mevrouw Rendering. Een 
paar dagen daarvoor was ze komen te vallen en brak 
daarbij haar heup. Dat gebeurde op haar kamer in 
verzorgingshuis ?Nieuw Vredenhoven? in Scheemda waar 
zij en haar man een half jaar daarvoor naar toe waren 
verhuisd.

De plechtigheid, voorafgaande aan de crematie vond 
plaats op 23 december vanuit de aula van het 
crematorium ?Oost-Groningen?. We volgden de liturgie 
zoals Liny die enkele jaren terug al had opgesteld. De 
tekst voor de overdenking kwam uit Romeinen 8,31-39, 
enkele woorden ervan kwamen boven de rouwkaart te 
staan: ?Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus.?

Mevrouw Rendering en haar man leerde ik kennen in de 
tijd dat ze nog in de Schönfeldflat in Winschoten 
woonden. Haar man had vroeger een schildersbedrijf in 
Heiligerlee, zij verzorgde de boekhouding en stond in de 
winkel. Beiden waren actief in het bestuurswerk, in kerk 
en samenleving. Zij is ook lange tijd bestuurslid geweest 

van de PCOB. Tot op hoge leeftijd volgden ze het 
wereldnieuws en probeerden ze alles zo goed mogelijk bij 
te houden.

Liny en haar man Wubbo waren 63 jaar getrouwd. De 
wens om kinderen te krijgen was hen niet gegeven, maar 
de liefde en zorg ging vervolgens helemaal uit naar de 
kinderen en de neefjes en nichtjes om hen heen. Een van 
hen vertelde bij het afscheid een paar prachtige verhalen. 
De liederen die mevrouw Rendering had gekozen om te 
zingen getuigden van een groot en sterk geloof. Met onze 
gedachten zijn we bij haar man die nu na al die jaren 
alleen verder moet. Hij kan bijna niet meer zien. Zijn 
ogen gaan steeds meer achteruit en werd daarin steeds 
afhankelijker van zijn vrouw die hij zozeer zal missen. 
Mevrouw Rendering stierf in de leeftijd van 89 jaar. 
(Correspondentieadres: Oude Rijksweg 86d K 102, 9679 
AX Scheemda)

ds. Jurjen Hilverda
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Vanuit de pastorie aan de Schönfeldsingel 9

De maand februari begin ik als uw enige predikant. 
Weliswaar wordt ds. Hilverda pas op 5 februari bevestigd 
en kunt u nog enkele dagen een beroep op hem doen, 
maar daarna sta ik er alleen voor. Omdat ik me hier thuis 
voel en met vreugde mijn werk doe, zie ik daar niet 
tegenop. Ik kan van tevoren niet goed peilen hoe het gaat 
uitpakken en hoeveel  er aan pastorale 
zorg van mij zal worden gevraagd, maar 
samen met de pastorale raad en collega?s 
binnen de streekgemeente in wording 
komen we daar vast uit. 

Omdat ik nu de zorg heb voor onze hele 
gemeente wil ik wel graag met u 
afspreken dat u contact met mij zoekt als 
u een bezoek of gesprek op prijs stelt. Een 
afspraak is dan snel gemaakt. 
Crisispastoraat heeft voorrang, maar u hoeft geen 
schroom te hebben mij te benaderen. Ik ga daar graag op 
in. 

Team van pastores van de streekgemeente 
Oost-Groningen in wording
In het kerkjournaal van juli hebben we ons als pastores 
kort aan u voorgesteld. Toen waren we nog met vijf, nu 
met vier, nl. Ds. Ariaan Baan (Scheemda) Pastor Tineke 
Huizing-Piersma (Oostwold/Nieuwolda), ds. Wolf 

Jöhlinger en mijn persoon. Ds. Baan is vrijgesteld voor 
jongerenwerk en op hem kan voor pastoraat geen beroep 
worden gedaan. Dat geldt wel voor Ds. Gebrand Segger, 
die pastorale hulpdiensten in Scheemda verricht totdat er 
een nieuwe collega in Midwolda/Scheemda wordt 
beroepen. Dit beroepingswerk is al in een vergevorderd 

stadium!

Overigens zult u alle hierboven genoemde 
collega?s dit jaar op de kansel zien en 
horen in Winschoten. Dat bevordert de 
bekendheid en maakt het makkelijker om 
in noodgevallen op één van hen een 
beroep te doen. In het kerkjournaal van 
maart hoort u meer, o.a. wat we in onze 
PG Winschoten zelf aan extra pastorale 
zorg kunnen bieden. Daar denken we als 

pastorale raad en kerkenraad samen over na. 

Voor nu wens ik u alle goeds en hartelijke groeten,
ds. Bert L. van der Woude

"Ik voel 
mij hier thuis 
en doe met 

vreugde mijn 
werk." 

In Memoriam Jacob Harm (Jaap) Kiewiet

Op 16 december 2016 overleed Jacob Harm Kiewiet in de 
leeftijd van 76 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Eef aan 
de Stationstraat in Scheemda. In de maand september van 
vorig jaar werd er kanker bij hem vastgesteld, maar 
vermoedelijk was zijn ziekte al eerder begonnen.
Na september ging het snel en namen zijn krachten 
zienderogen af. Tot vlak voor zijn overlijden bleef hij 
helder en heeft op een goede manier afscheid kunnen 
nemen van wie hem lief waren.

Jaap Kiewiet wist al als klein jongetje (vijf jaar was hij 
misschien) dat hij slager wilde worden, net als zijn vader 
en grootvader. Na zijn overlijden is hij opgebaard in zijn 
witte slagersjas. Das en dasspeld maakten het beeld 
compleet, want hoe heet het ook was, in de zaak in 
Liefkensstraat en later in de Torenstraat ging die das nooit 
af. Zo wilde Jaap zijn klanten tegemoet treden en het zegt 
iets over de mens die hij was.

Nog samen met hem hebben we stilgestaan bij wat hoe 
zijn afscheid moest zijn.  ?Geen poespas of flauwekul.? 
was de opdracht. We lazen daarom uit het Spreukenboek 
en uit Prediker. ?Geef niet zomaar een handslag, sta niet 
zomaar borg voor een schuld.? (Spr. 22: 26) Wie iets 
belooft moet dat ook doen, een gegeven woord moet je 
nakomen. Wie dat weet moet op z?n hoede zijn. In een 
overtuiging als deze zit een soort rechtlijnigheid, die ook 
Jaap eigen was. Binnen de toen nog gereformeerde kerk 
in Winschoten zat hij in Jeugdraad, als penningmeester. 
Hij stond er borg voor dat de financiën correct te boek 
stonden en weerde zich tegen wie er makkelijker mee 
meende om te kunnen gaan.

Hij koos zijn standpunten en was daar niet makkelijk van 
af te brengen. In zijn werk was hij precies, koos het vee 
dat geslacht moest worden met aandacht en oog voor 
detail. Dat sommigen in dit opzicht een weinig de spot 
met hem dreven, nam hij voor lief. ?Geef niet zomaar een 
handslag...? Ook al handelde hij niet direct op de 
veemarkt, het beeld is duidelijk.

Jaap trouwde met Catharina Hilda (Ineke) Klungel en uit 
dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Inge en Harm 
Jaap. Zij hadden het goed samen en dat Ineke op 15 
december 1994 overleed was heel verdrietig en een zware 
slag voor hem. In haar afscheidsdienst werd een lied van 
Huub Oosterhuis gezongen. Jaap moest niet veel van Huub 
Oosterhuis hebben, vanwege zijn sympathie voor het 
interkerkelijk vredesberaad. Maar Ineke?s wens ging voor.

Later leerde hij Eefke 
Boneschansker kennen en 
samen hebben zij 18 mooie 
jaren gehad en een goed 
huwelijk. Jaap kreeg er een hele 
familie bij. Drie dochters, drie 
schoonzoons en drie 
kleinkinderen. Ook voor hen 
werd en bleef hij een toffe opa. 
Naar Eef toonde Jaap een kant 
die niet iedereen van hem 
kende. Hij was toegewijd, lief, 
warm en droeg haar op handen. 
Hun samenzijn maakte hem in 
vele dingen ook milder. 
Tekenend daarvoor zijn de woorden van de Joodse 
wijsgeer Emmanuel Levinas (1906-1995): ?Geloof is niet 
een kwestie van het bestaan of niet-bestaan van God. Het 
is geloven dat de liefde zonder beloning waardevol is.?. 
In een tweetal zinnen is daar de essentie van geloven 
verwoord en de samenvatting van wat in Spreuken en 
Prediker bedoeld is. Het is Joodse wijsheid, die het 
Christendom geïnspireerd heeft en nog steeds doet. Jaap 
toonde interesse voor de Joodse traditie.

Zijn overgrootmoeder Helena Weisbach was Jodin. Zij 
ligt in Westerlee begraven. Uit belangstelling voor deze 
kant van zijn afkomst bezochten Jaap en Eef enkele 
malen de synagoge in Amsterdam. Daar kochten zij een 
CD van chazzan Hans Bloemendal van wie het lied ?Kol 
Nidrei? klonk tijdens het afscheid. Jaap kochten kaarten 
met de woorden ?Mazzel Tov? erop, de Joodse gelukwens. 
Zijn bootje in Friesland heette Mazzel & Broge. Mazzel 
voor geluk en Broge afgeleid van Berecha, voor zegen. 
Geluk & zegen, dan durf je samen wel een tochtje op het 
water te maken. Ook namen zij deel aan een tocht door 
Duitsland met oog voor de Joodse geschiedenis. Jaap 
kocht een keppeltje. Bescheiden tekenen, die zijn 
belangstelling kleurden en die helpen hem recht te doen. 
Daarmee hebben we afscheid van Jaap Kiewiet genomen, 
in dankbaarheid voor alles wat hij heeft betekend en van 
zichzelf heeft mogen geven. Moge dat aan allen die van 
hem hebben gehouden troost en moed geven.

ds. Bert L. van der Woude

Voor mw. K.A. van Weerden ? Jansingh (1924), 
Vondellaan 75, 9673JH (kamer 30) is na onderzoek en 
gesprek een manier van behandelen gevonden, die zij 
goed lijkt te kunnen ondergaan en die gerede kans op 
verlichting biedt. Voor haar een opluchting die we haar 
graag gunnen. Niettemin wensen we haar wederom veel 
sterkte! 

Mw. Grietje Hensens-Huiting (Hofstraat 63, B3, 9671 
KZ)) verblijft tijdelijk bij haar dochter Tienja in Heede 
(Duitsland) Bij haar is kanker geconstateerd en zij 
ondergaat nu chemotherapie. We hopen van harte voor 
haar dat de therapie aanslaat en wensen haar veel sterkte 
bij het ondergaan ervan. Als u een kaartje wilt sturen kan 
dat gewoon naar het bovenvermelde adres in de 
Botanicahof. Haar broer zorgt er voor dat de post bij haar 
terechtkomt.

Niet iedereen die met ziekte, onderzoek of zorg te 
kampen heeft wil met name genoemd worden in kerkbode 
of kerkjournaal. Daar is uiteraard alle begrip voor al 
vinden vele mensen het fijn om een kaartje te sturen of op 
een andere manier blijk van medeleven te geven. Ik merk 
dat keer op keer. Vanaf deze plek wensen we iedereen 
sterkte die op welke manier dan ook met ziekte of 
ongemak te maken heeften dat geldt ook voor onze 
gemeenteleden, die zorg om kinderen, ouders of familie 
hebben. Dat legt soms een zware tol op het dagelijks 
bestaan en is in veel gevallen niet eenvoudig. 
Daarom allen sterkte toegewenst!

ds. Bert L. van  der Woude

Meeleven -  onze zieken



10 11

Verjaardagen 

04-02 Dhr. J. Koetje (1929), Venne 
74 D 6, 9671 ET

05-02 Mevr. J. Blokzijl-de Jonge 
(1937), Vossenkamp 20, 9675 KJ

06-02 Mevr. A. Slob-Boeklage 
(1934), Venne 74 E 8, 9671 ET

06-02 Mevr. K. Kaman-Weeke 
(1923), P.C.Hooftlaan 220, 9673 JG

12-02 Mevr. G. 
Hazelhof-Luttjeboer (1934), W. de 
Zwijgerlaan 37, 9671 JL

13-02 Mevr. H.G. Horst-Fluks 
(1933) ,Maasstraat 24, 9673 CV

17-02 Mevr. B. Klopman-van 
Schie (1927), Blijhamsterweg 79, 
9673 XA 

19-02 Mevr. H.E. 
Dijkema-Heemskerk (1933), 
Blijhamsterstraat 44 b, 9671 AX

19-02 Mevr. J.W. Bos-Smith 
(1934), Abel Tasmanstraat 104, 9675 
BH

21-02 Dhr. Sj. Looijenga (1937), 
P.C. Hooftlaan 226, 9673 JG

Van 8 t/m 14 februari ben ik vanwege een korte vakantie 
afwezig. In noodgevallen kunt u terecht bij één van de 
pastores van het team van onze streekgemeente in 
wording. Onze scriba, mw. Boukje kan u met hen in 
contact brengen.

Evenals voorgaande jaren deel ik mijn vakantie- en 
studieperiodes in relatief korte periodes in. Ik ben dan wat 
vaker maar ook wat korter weg. Daar voel ik me beter bij, 
kan mijn verplichtingen als reisleider nakomen en ook 
voor u als gemeenteleden pakt het - zo is uit ervaring 
gebleken - niet verkeerd uit.

Afwezigheid ds. van der Woude

Voor alle reacties in welke vorm dan ook: telefonisch, 
schriftelijk of aanwezigheid bij het afscheid van Jaap wil 
ik iedereen heel hartelijk bedanken. Het is fijn als er 
meegeleefd wordt.

Eef Kiewiet-Boneschansker en kinderen

Eind december vorig jaar heeft onze gemeente een substantieel bedrag mogen ontvangen uit de nalatenschap van mevr. 
Gre Boven die vorig jaar is overleden.

Een bedankbrief is namens u allen verzonden naar de erven/ familie.
Roel van Lang

Kerkrentmeesters

04-12 dhr. K. J. Slob, Venne 74 E8 en mw. G. 
Lubbers-Wester, Hofstraat 63E 

11-12 fam. Kort, Reelaan 31

18-12 mw. D. van der Veen-Blom, Burg. 

Schönfeldsingel 39 C2 en mw. A. Kuipers-Bergers, 
Vondellaan 75 kamer 126 

25-12 dhr. Prins, Hermelijnlaan 17 / Old Wolde afd. 

fijnspar en mw. E. Keizer,Vondelhuys afd. Zonnebloem 

Pastoraat
Bloemengroet  december Woorden van dank
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Roemeniëcommissie

In het vorige kerkjournaal heeft u kunnen lezen, dat er 
in december geld is overgemaakt naar onze 
partnergemeente in Nicolesti voor kerstpakketjes voor 
de ouderen en de kinderen in het dorp.

Kerstpakketjes
Ds. Adorjan stuurde een foto, waarop u kunt zien, dat 
leden van het kerkkoor hebben meegeholpen deze 
pakketjes klaar te maken. Ze hebben 110 pakketjes 
gemaakt. Niet alleen voor de ouderen maar ook voor 
zieken en enkele gezinnen die het heel hard nodig 
hebben.

De prijzen in Roemenië zijn bijna net zo hoog als in 
Nederland. Een alleenstaande heeft een AOW van rond 
de ? 150,- à  ? 170,-. Ook de gasprijzen zijn hoger dan 
in Nederland. Dus een extraatje is dan ook meer dan 
welkom.

Voor de kinderen denken ze altijd zo'n 90 pakketjes te 
moeten maken maar ze hebben er meer gemaakt, 
omdat dan de zigeunerkinderen uit het dorp naar de 
kerk komen, want ze weten dat er met kerst ook altijd 
iets voor hen is.

Ds. Adorjan schreef: ?Heel hartelijk dank voor uw gift. 
Want zonder uw gift is dit niet mogelijk. Hartelijk 
groeten aan onze broeders en zusters in Winschoten en 
Blijham. Dank ook aan de Roemeniëcommissie voor al 
het werk en Gods zegen voor het nieuwe jaar.?

Namens de Roemeniëcommissie,
Jan Lameijer
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Zoals in veel protestantse gemeenten beleven ook de 
Lutherse gemeenten in de provincie terugloop van 
ledenaantallen en daardoor teruglopende inkomsten.
De vraag wordt dan vaak gesteld waarom we als Lutherse 
gemeenten binnen de Protestantse 
kerk dan niet samengaan met andere 
Protestantse gemeenten in de buurt.
De reden daarvan is dat we als 
lutherse gemeenten klein zijn en als 
we als kleine lutherse gemeenten op 
gaan in een grotere gemeente, de 
Lutherse traditie vervaagt en op den 
duur verdwijnt.

Landelijke aanpak
Hoe krijgen we die gemeente dan 
groter en hoe kunnen we meer het lutherse geluid laten 
horen? Die vraag stellen we ons al vele jaren. En in 
Noord Nederland volgen we nu dan ook initiatieven die 
ook in de rest van het land al zijn ontplooid, namelijk het 
samenvoegen van gemeenten in de provincie.

Provinciale aanpak
Luthers Groningen (provincie) is toch iets bijzonders. In 
de provincie zijn er na het samenvoegen van Pekela en 
Winschoten vier Lutherse gemeenten. Daarentegen is er 
in de provincie Friesland maar één en in Drenthe zelfs 
helemaal geen lutherse gemeente. De eerstvolgende 
lutherse gemeente is in Zwolle. Daarom hebben de 
lutherse gemeenten in de provincie het idee opgepakt om 
van die vier gemeenten één gemeente te maken.
De lutherse gemeente van Groningen (stad) is nog de 
grootste en heeft ook de meeste mogelijkheden. De stad 
heeft meer aantrekkingskracht, de kerk leent zich 
uitstekend voor concerten en dergelijke en door de grootte 
van de gemeente bestaat ook de mogelijkheid om een 
predikant te beroepen. Weliswaar voor een deel, maar 
toch.

Hoe nu verder
In het proces van samengaan is er gesproken over de 
locaties waar we in de regio nu nog samenkomen. Dat is 
voor de gemeente Pekela/Winschoten in de kerken in 

Pekela en Winschoten, voor de 
gemeente Wildervank/Veendam in de 
kerk in Wildervank, voor Stadskanaal in 
de kerk in Stadskanaal en voor 
Groningen in de kerk in Groningen. Als 
we daar niets aan zouden doen zou de 
situatie niet veranderen.

Daarom is er in het eerste plan gekozen 
voor één gemeente met één kerkenraad, 
één kerkblad, één ledenadministratie 
enz. De structuur is dan overzichtelijk 

en toekomstbestendig, omdat er dan geen verdere 
fusietrajecten nodig zijn. In de regio zullen plaatselijke 
commissies die activiteiten organiseren. Dat kan 
zelfstandig zijn, maar ook in combinatie met andere 
protestantse gemeenten in de regio. Op die manier is het 
ook mogelijk om een stukje lutherse traditie in te brengen 
in de protestantse kerk.

Uiteraard zullen in dit proces nog heel wat stappen 
genomen moeten worden. Alhoewel er al wel het één en 
ander is gecommuniceerd zullen gemeenteleden akkoord 
moeten gaan met de plannen en zullen er diverse acties 
uitgezet moeten worden. Daarvan is het afscheid nemen 
van de gebouwen misschien wel de moeilijkste. Daarover 
zijn we nu in gesprek met leden van de RCBB (Regionaal 
College voor Behandeling van Beheerszaken) en de 
classicaal adviseur. Maar met een grotere gemeente is het 
waarschijnlijk ook mogelijk om de deeltijdfunctie van 
predikant uit te breiden.

We hopen dat alle plannen dit jaar nog een afronding 
kunnen krijgen in het Lutherjaar zoals wij de herdenking 
van 500 jaar reformatie noemen.

Hemmo Poppen , Preses
Evangelisch Lutherse gemeente Pekela/Winschoten 

Voortgang vorming Streekgemeente
De vorming van de Streekgemeente in Oost-Groningen 
zal naar verwachting in het midden van dit jaar zijn. De 
verkennende gesprekken zijn afgerond en we zijn nu 
bezig om de formele zaken te regelen zoals de vorming 
van de streekkerkenraad, het 
streekcollege van kerkrentmeesters en 
het streekcollege van diakenen. Ook 
wordt er gewerkt aan het opstellen van 
het beleidsplan en de plaatselijke 
regeling. De mensen die hierbij zijn 
betrokken, zijn predikanten en 
ambtsdragers van de deelnemende 
gemeenten. 

In de afgelopen maanden zijn er ook 
bijeenkomsten geweest rond de ?taakvelden? van de 
streekgemeente. De deelnemers zijn gemeenteleden die 
plaatselijk op dat taakveld actief zijn. Er zijn 
bijeenkomsten geweest van de liturgiecommissies en van 
de redacties van kerkbladen. Ook de commissie die het 
Over de Brug programma voor Bezinning & Cultuur 
samenstelt, zoekt uitbreiding met gemeenteleden uit alle 
deelnemende gemeenten. Gelukkig kunnen we melden 
dat er alom enthousiasme is om mee te doen.

Solidariteit is een sleutelwoord in de streekgemeente en 
alle betrokkenen zien in dat de vorming van de 
streekgemeente het mogelijk maakt om ook in de 
toekomst in onze regio de kerkelijke activiteiten te 
behouden en om levende en betrokken gemeenten te zijn.

Begin maart moeten alle stukken klaar zijn en dan volgt 
een ronde waarin de gemeenteleden worden gehoord. 
Daarna nemen de kerkenraden de besluiten en kan de 
aanvraag naar de classis worden gestuurd. Uiteindelijk 

vormt het breed moderamen van de 
classis - op verzoek van de kerkenraden - 
de streekgemeente.

In de 40-dagentijd is er elke 
zondagavond om 19:00 uur een Vesper in 
één van de zes gemeenten die meedoen 
aan de streekgemeente. Een mooie 
gelegenheid om elkaars kerkgebouw te 
zien en om elkaar te ontmoeten. Aan elke 
vesper werkt de Cantorij van Winschoten 

of het Gelegenheidskoor mee. Het pastoresteam zorgt 
elke keer voor een voorganger. De data en locaties zijn:

5 maart: De Ontmoeting in Scheemda
12 maart: Protestantse kerk, Goldhoorn Oostwold
19 maart: Dorpskerk in Meeden
26 maart: Stefanuskerk in Finsterwolde
2 april: Dorpskerk in Midwolda
9 april: Marktpleinkerk in Winschoten

Namens de stuurgroep,
Geesje Koers-Roelfsema

"We 
kunnen 

melden dat er 
alom 

enthousiasme 
is" 

Ontwikkelingen in Luthers Noord Nederland

"Uiteraard 
zullen in dit proces 

nog heel wat stappen 
genomen moeten 

worden." 

Strokartonfabriek De Toekomst, Scheemda
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Afscheid dominee Jurjen Hilverda

UITNODIGING
 

 Na 28 jaar verlaat ds. Jurjen Hilverda onze Protestantse Gemeente.
 

 De kerkenraad biedt gemeenteleden de mogelijkheid
om persoonlijk afscheid te nemen. 

 Wij nodigen u daarvoor hartelijk uit op
vrijdag 27 januari a.s. 

 tussen 16.00 -  20.00 uur in Irene 

 Deze tijden zijn gekozen om ieder die dat wil
de gelegenheid te geven om aanwezig  te zijn. 

 De kerkenraad zal namens de gemeente
een afscheidscadeau aanbieden.

Het staat iedereen vrij om, als men dat wenst,
zelf nog iets aan hem te geven.

Mocht u gebruik willen maken van vervoer,
dan kunt u zich in verbinding stellen met
Zwanie Sassen, tel.nr. 06 -  30 62 72 20. 

 De kerkenraad 

UITNODIGING
 

 Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van
de afscheidsdienst van ds. Jurjen Hilverda.

Deze dienst zal worden gehouden op 
zondag 29 januari 2017 in de Vennekerk. 

De aanvang is 14.30 uur.

Allen heel hartelijk welkom

De kerkenraad 

Financiële bijdrage Kerkjournaal

Deze maand vindt u weer een acceptgiro in het 
Kerkjournaal. Deze is bestemd ter bestrijding van de 
kosten die we maken. Uit onze administratie blijkt de 
laatste jaren dat een aantal gemeenteleden deze bijdrage 
niet of slechts gedeeltelijk betaalt. We vragen u 
vriendelijk, maar wel dringend, om hier aandacht aan te 
geven en het bedrag over te maken.

Als wij ons mooie kerkblad willen houden betekent het 
wel dat daar een financiële bijdrage van iedereen à 
?12,50 tegenover staat.

U kunt dit overmaken op rekeningnr. NL75ABNA 06 43 
53 16 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Winschoten inzake 
Kerkjournaal.
Alvast onze dank voor uw medewerking.

De redactie

Hou je van zingen? Zing dan mee!

Een regiokoor tijdens de vespers in de veertigdagentijd, 
dat zou toch geweldig zijn! Dit jaar zijn er weer zes 
vespers in de veertig dagen tijd. Bij drie van deze vespers 
zal de cantorij zingen, maar het zou nog mooier zijn als 
tijdens de drie andere vespers ook een koor aanwezig is. 
We willen proberen een regiokoor te vormen voor deze 
diensten.

Het gaat om de volgende data:
- 12 maart in Oostwold
- 19 maart in Meeden
- 2 april in Midwolda

De diensten beginnen om 19.00 uur

Repeteren doen we op de dinsdagavond in de Lutherse 
Kerk in Winschoten (vlakbij de Lidl). We repeteren 
samen met de cantorij, omdat dit praktisch gezien het 
handigst is. Een aantal cantorij leden zal het regiokoor 
komen versterken.
Grebber Koster repeteert met ons en begeleidt het koor op 
12 maart en 2 april en Ineke Nienhuis begeleidt het koor 
op 19 maart.

Heb je zin om mee te zingen stuur dan een email naar 
inekedusseljee@hotmail.com. Via haar krijg je verdere 
informatie over muziek en repetitiedata en tijden.

Dit is een prachtige kans om elkaar in de regio beter te 
leren kennen. Kom over de brug!
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Met andere bedelorden 
zoals de Franciscanen, 
Dominicanen, 
Karmelieten en Servieten 
had men Erfurt in wijken 
onderverdeeld. Daar mag 
de betreffende orde 
preken en bedelen, 
zielzorg verlenen met 
aansluitend een collecte. 
Hieruit wordt de orde 

gefinancierd. Op dit punt ? en dat is het allerbelangrijkste 
gebod ? moet de novice en later de monnik afzien van een 
eigen wil en zich volkomen aan de prior onderwerpen.  
?Ben je bereid om daarnaar te handelen? Ben jij bereid de 
zwakheid van het vlees te bevechten en onze 
kloosterregel, die we van de heilige Augustinus hebben 
ontvangen, na te leven??
?Ja, vader!? 
?God, die in jou het goede werk begonnen is, zal het ook 
voleinden! Amen.?
?Amen? zegt Maarten en met hem de monniken die 
vervolgens de ordehymne beginnen te zingen: ?Magne 
Pater Augustine? (grote vader Augustinus). 

Een nieuw mens 
Als het lied is uitgeklonken trekt 
Maarten zijn wambuis en broek uit en 
merkt bij ieder kledingstuk hoe hij zijn 
oude leven aflegt. Hij trekt de ordepij 
aan. ?Dat de Heer je met de nieuwe 
mens mag bekleden, die Hij geschapen 
heeft in gerechtigheid, heiligheid en 
waarheid.? hoort Maarten de prior 
zeggen en ervaart het als een nieuwe 
geboorte. Onder indruk als hij is van het 
ritueel probeert hij zijn stem een vaste 
klank te geven voor de woorden ?maak uw dienstknecht 
gezond?. Daarop knielen de monniken en bidden tot God 
om diens zegen en bijstand voor deze novice, zodat hij 
mag volhouden en daadwerkelijk na het noviciaat monnik 
wordt.

Dat deze vijftig monniken voor hem bidden vervult 
Maarten met vreugden en maakt hem tegelijk beschaamd. 
Hij bewondert deze mannen die met grote ernst God 
dienen en hun hele leven aan deze dienst hebben gewijd. 
Al spoedig, na een jaar en een dag, zal hij helemaal bij 
hen horen en één van hen zijn. 

Vanaf het moment dat hij het ouderlijk huis heeft verlaten 
heeft hij altijd met anderen samengewoond ? eerst met 
scholieren, later met studenten ? in een soort kloosterlijke 
orde. Veel komt hem dus vertrouwd voor, maar niet de 
strak georganiseerde dagorde van dit klooster. Hij geeft 
zich daar echter graag aan over als er maar tijd over blijft 
om te studeren. 

Na de voorbede zingen de monniken ?Kom Heilige 
Geest? en trekken ze in een processie naar de kerk. De 
prior en de novice lopen achteraan. In de kerk 

Omdat de Augustijner Eremieten tot de zogeheten Mendicanten 
(bedelorden) behoren is het verplicht om op gezette tijden de 
bedelzak om te doen en uit bedelen te gaan.

Maarten Luther, Rebel der genade
deel 11

aangekomen gaan ze links en rechts in 
het koorgestoelte zitten, terwijl de 
novice voor het altaar op de grond gaat 
liggen en met gespreide armen de 
kruisvorm aanneemt. De monniken 
bidden tot de Heilige Geest en tot de 
heilige Augustinus, opdat zij de novice 
zullen bijstaan en hem zullen redden van 
zijn ongerechtigheid. Daarna volgt de vredeskus. ?Zalig is 
niet wie begint, maar wie voleindigt? vermaant de prior 
hem en voegt daaraan toe: ?broeder Johann zal zich 
verder om je bekommeren.?

Johann von Grevenstein legt een in roodleer gebonden 
bijbel in Maarten?s handen en spoort hem aan er vlijtig in 
te lezen. Deze aansporing is niet nodig. Maarten zal dit 
geschenk met grote ijver rechtdoen, want naar niets 
verlangt hij meer dan naar het bestuderen van Gods 
openbaring. 

De biecht staat centraal 
Een betere novicenmeester dan de ervaren Johann von 
Grevenstein kan Maarten zich overigens niet wensen. 
Deze zal hem inwijden in taken, oefeningen en gebruiken 
van de augustijner eremieten. Hij moet een geheel nieuw 
leven aanleren. Met alle nadruk op de zondigheid van 

mens moet er veel en vaak gebiecht worden. Maarten 

moet leren om de zonde te herkennen en 
de zwaarte ervan te begrijpen om 
vervolgens een gestructureerde biecht af 
te leggen. Het gaat hier om een 
consequent doorgevoerde zelfanalyse, 
waarbij 
hij zichzelf niet moet sparen. Het gaat 
daarbij niet om beuzelarijen of 

pekelzonden, maar om zelfinzicht en de vaardigheid om 
te zien dat de ergste zonde vaak deel uitmaakt van het 
beste, dus zich goed weet te verbergen of te vermommen. 

Dit zelfonderzoek en de bijbehorende biecht bieden 
daarnaast de mogelijkheid om het kloosterleven te 
verdragen. Mensen hebben behoeften, neigingen en 
driften en beter dan ze te verdringen is het om ze onder 
ogen te zien en er mee te leren leven. De kunst is om 
hierin een heilzaam evenwicht te vinden, maar of dit 
Maarten zal lukken... 
Met de ijver en toewijding waarmee hij zich op alles stort 
dat hij belangrijk vindt zal hij ook dit zelfonderzoek 
zonder scrupules doorvoeren en drijft hij zichzelf en zijn 
biechtvaders meer dan eens tot wanhoop. 

Leren leven als monnik 
Voorlopig kan Maarten zich toeleggen op het leren 
kennen van de regels en voorschriften van de orde. Hij 
hoort wat er in de kerkdiensten gedaan moet worden, leert 
nieuwe liederen en tenslotte ook de tekens waarmee hij 
zich verstaanbaar kan maken als het zwijggebod geldt. En 
dat zwijggebod geldt eigenlijk voortdurend. Wanneer een 
monnik niet preekt, zielzorg verleent, biecht of de biecht 
afneemt of zich als bestuurder moet buigen over 
praktische zaken, moet hij zwijgen en niet spreken. Wie 
spreekt loopt het gevaar over onzinnige en onbenullige 
dingen te praten en dat leidt alleen maar af van het 
mediteren en denken aan God. Ook kan praten al snel 
overgaan in roddelen dat in zo?n kleine kring als dit 
klooster kan ontaarden in kwaadspreken, bespotten of 
veroordelen. De gelaatstrekken dienen steeds een grote 
waardigheid uit te stralen. Lachen of grimassen trekken 
gelden als invalspoort van de duivel. Naast dit alles moet 
Maarten een geheel nieuw communicatiesysteem leren, 
zoals waar en wanneer hij moet knielen, zich buigen of 
neerwerpen. 

We zullen hem zo goed als het gaat een tijdje op deze weg 
in het klooster volgen.

ds. Bert L. van der Woude
wordt vervolgd

"Lachen 
of grimassen 

trekken gelden als 
invalspoort van 

de duivel." 

"Zalig is niet wie 
begint, maar wie 

voleindigt" 
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Zuur kan heftig zijn, maar het went
Over de smaak zuur gaat het echter 
nauwelijks in het bovenstaande. 
Daarvoor moeten langs andere wegen 
zoeken in de bijbel. Het is goed om 
dan te bedenken dat zuur meerdere 
kanten heeft. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het spreekwoord ?door de 
zure appel heen bijten?. De eerste hap 
valt misschien tegen, maar daarna valt 
het uiteindelijk wel mee. Zuur kan een heftige smaak zijn. 
Dat betekent dat we eraan moeten wennen. De eerste hap 
van een zure appel (b.v. een Granny Smith) of de eerste 
slok van een wijn met veel zuur (Riesling) valt niet mee. 
Dan went de mond eraan en na een paar happen of 
slokken valt er zelfs veel te genieten.

Zuur heeft de aangename eigenschap dat het iets fris en 
levendig kan maken. Dat wordt in de smaak gewaardeerd, 
al is dat bij ieder mens verschillend. Ik ken maar weinig 
mensen die puur citroensap lekker vinden. Meestel moet 
er wat heet water en een flinke schep suiker of honig aan 
te pas komen. Wie zich wat grieperig of verkouden voelt 
kan nog een scheut cognac toevoegen om er een mooie 
grog van te maken. Ook dan zien we dat het zuur z?n 
werk doet. Het verfrist en maakt het slijm los en in 
combinatie met andere smaken valt er ook nog veel te 
genieten.

Of citrusvruchten in de bijbel voorkomen is niet 
helemaal zeker. Een tekst uit Leviticus (in een andere 
vertaling dan de NBV) lijkt erop te wijzen: 

Haal op de eerste dag citrusvruchten,
palmtakken, twijgen van

loofbomen en wilgentakken bijeen
en wees vol vreugde voor de HEER

uw God, zeven dagen lang. Leviticus 23: 40

Volgens sommige uitleggers gaat het hier om 
de sukadecitroen (die al vroeg in het 
Midden-Oosten voorkwam) en in de naam 
lijkt een verwijzing te zitten naar Sukkot, het 
loofhuttenfeest. Bij dit feest hoort de loelav 
en daarmee wordt een bundeling van een 
palmtak, drie mirtetakjes en twee 
wilgentakjes bedoeld. Tezamen met de etrog 
(een soort citroen) vormt het één geheel. 
Aardig om hierbij te vermelden is dat 

genoemde etrog volgens de joodse traditie voorkwam in 
het paradijs. 

Yoghur t voor iedereen
Naast zure vruchten hebben we in de bijbel te maken met 
zure zuivel, zoals yoghurt. Omdat melk bij oosterse 
temperaturen niet lang goed te houden was, liet men het 
fermenteren tot een soort yoghurt. Iedereen, ook de slaaf 
en de vreemdeling had recht op een dagelijkse portie 
yoghurt. Het is niet onmogelijk dat de uitdrukking ?land 
van melk en honing? hiernaar verwijst en daarmee sociale 
trekken krijgt. Het beloofde land is vooral een land met 
een belofte, namelijk dat het volk Israël mag gaan wonen 
op een plek waar ieder mens tot zijn of haar recht mag 
komen en waar zorg is, voor wie niet voldoende voor 
zichzelf kan zorgen, zoals de weduwe, de wees, de arme 
en de vreemdeling.

De laatste van de vier basissmaken is het moeilijkst te vinden in de bijbel. Wie in een concordantie 
het woord ?zuur? opzoekt treft in de nieuwe bijbelvertaling (NBV) slechts twee passages in de brief 
van Paulus aan de gemeente van Korinthe (1 Kor. 5: 6) en aan de Galaten (5: 9) In beide gevallen 
gaat het over een beetje desem dat het hele deeg zuur maakt. Paulus bedoelt dit als waarschuwing. 
Zuurdesem is oud en zuur geworden deeg dat gebruikt wordt om nieuw deeg te laten rijzen en hier 
gaat er het er om dat slechts een weinig slechte invloed alles kan doortrekken en aantasten.

Smaak in geloven
deel 4: ?Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons 
in en brachten die naar zijn mond.? (Johannes 19:29)

De mooiste wijn komt nog
Tenslotte is er de wijn. Iedere wijn heeft zuur. Dat maakt 
deze drank ook zo bijzonder. Zuur houdt een wijn 
levendig en tot een bijzondere smaakervaring. Zonder 
zuur wordt een wijn laf en oninteressant. De mooiste 
zoete wijnen zijn zo bijzonder, omdat het zoete in balans 
wordt gehouden door het zuur. Tijdens de startzondag 
proefden we daarvan een voorbeeld, een Riesling Auslese 
uit 2004 van de gebroeders Merkelbach uit de Moesel. 
Behoorlijk zoet, maar zelfs na 12 jaar nog heel fris door 
het zuur.

Als een wijn zuur heeft, dan is dat mooi. Als een wijn 
zuur is, dan is hij van matige of slechte kwaliteit of zelfs 
bedorven en tot azijn geworden. In alle vier de 
Evangeliën wordt verteld dat Jezus zure wijn kreeg 
aangereikt. Bij Johannes roept Jezus uit dat hij dorst heeft 
en krijgt dan zure wijn. Vermoedelijk gaat het om 
soldatenwijn, wijn van inferieure kwaliteit en ook niet 
aangeboden als geste van medelijden. Johannes verwijst 
naar Psalm 69: 22 waar het de vijanden zijn, die gif 
mengen door het eten en de dorst lessen met azijn. 

Hier wordt zichtbaar hoe zuur het is als alles waar Jezus 
voor stond te niet wordt gedaan door het kwade. Hoe 
mensen van iets moois iets naars kunnen maken. Om niet 
met deze negatieve zure impressie af te sluiten gaan we 
naar het begin van het Evangelie van Johannes, naar het 
verhaal over de bruiloft te Kana. Ook daar dreigt het 
leven te verzuren omdat er geen wijn is, lees vreugde. 
Daar horen we echter dat de beste wijn voor het laatst 
wordt bewaard. Daarin komen alle smaken van het leven 
op hun allermooist tot hun recht.

Hartelijke groeten
ds. Bert L. v/d Woude

"Zonder 
zuur wordt 

een wijn laf en 
oninteressant." 
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Berichten van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Preekrooster 2017
aanvang 9.30 te Scheemda
29 januari Ds. W. Tinga

Activiteiten
Op 19 december hadden we onze Kerstviering. Zoals vertrouwd waren er mooie gedichten, een overdenking door ds. J. 
Hilverda, een vrij verhaal, veel liederen. Het vocaal mannenensemble ?Deo Cantemus? heeft ook enkele mooie 
kerstliederen ten gehore gebracht. De zaal was sfeervol versierd en na afloop hebben we nog gezellig nagepraat onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Activiteiten
In januari is er geen bijeenkomst en houden we een ?winterstop?. In februari komen we weer bij elkaar. We zijn van plan 
om de leden in de gelegenheid te stellen mee te doen met 2 onderdelen uit het programma ?Over de brug? (op 25 
februari en 11 maart).

25 februari Het zit niet..., het zingt! (Muziektheater over Luther), Marktpleinkerk te Winschoten. Aanvang: 19.30 uur 

11 maart Werkman & de Blauwe Schuit in het Lutherjaar, Marktpleinkerk te Winschoten. Tijd: 11.00 uur - 14.00 uur 
(inclusief lunch)

13 maart Machteld vertelt over haar reis naar Togo en Benin en het bezoek aan het project in Togo

10 april Jaarvergadering

Voor het nieuwe jaar uit lied 855:

Blijf niet staren op wat vroeger was,
Sta niet stil in het verleden,

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?

M. van Delden

Beweging voor eigentijds geloven Afdeling Winschoten/ Scheemda e.o.

Gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo heeft weer een 
nieuwe musical ontwikkeld. De laatste jaren heeft de groep 
het druk gehad met het uitvoeren van 'Jozef, de dromenman' 
en 'Levend Water'. Tientallen voorstellingen zijn er 
geweest in de wijde regio. Nu is het dus tijd 
voor iets nieuws: 'Spiegels'. 

In deze musical wordt geput uit 
een vat vol gelijkenissen. De 
Bijbel staat er vol mee: 
spiegelverhalen die Jezus aan 
de mensen om zich heen 
vertelde om dingen duidelijk 
te maken. Door alledaagse 
zaken te gebruiken in zijn 
verhalen maakte Hij duidelijk 
wat de bedoeling is in Gods 
Koninkrijk, werd de mensen een 
spiegel voorgehouden. 

Maar ook in onze tijd is het goed om in 
de spiegel te kijken: wat zie je, wat hoor je, 
wat kun je ermee? Wie goed kijkt en zijn of haar 
oren spitst, zal in deze musical door middel van de Spiegel veel 
over God kunnen leren. 

Net als de vorige programma's is ook deze musical bedacht en 
gemaakt door eigen leden. Van teksten tot decor, van kleding 
tot toneelspel, van choreografie tot beamerbeelden, van 

verhaallijn tot lichteffecten en wat er verder bij 
komt kijken, alles is en wordt door eigen 

mensen gedaan. 

De hoofdrol wordt vertolkt 
door Auke Mennega, die ook 
in de vorige programma's 
op een professionele 
manier de mensen wist te 
boeien en te raken. 

Gospelkoor 'Onze 
Opdracht' staat onder 

leiding van dirigent 
Centinus Lubberts uit 

Veendam. Hij heeft inmiddels 
jarenlange ervaring met dit koor, 

dat het evangelie uit wil dragen met 
zang, muziek en meer. 

De musical op 12 februari 2017 begint om 19.00 uur en 
wordt uitgevoerd in de Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela. 
De toegang is gratis. Voor meer informatie en foto's zie: 
www.onzeopdracht.webklik.nl 

Musical  ?Spiegels?
12 februari

Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Gospelkoor 'Onze Opdracht '
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FEBUARI
Z Z M D

4 5 6 7

11 12 13 14

W D V

1 2 3

8 9 10

15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

4 Wandelen met Zin in Westerwolde (blz. 
13); start:  9.30 uur,  Opgave: Rienk 
Janssen

6 Galaten en Filipenzen (blz. 21), 19.30 
tot 21.30 uur, Magnuskerk, 
Bellingwolde; ook op 27/2

7 Basiscursus geloven (blz.22), ook op 14 
en 28 februari

8 Spanzaaiern bie de Stefanuskerk 
(blz.34), 9.30 uur in Finsterwolde 

10 Bijbels koken voor ouderen (blz. 5) 
17:00 uur Midwolda. Opgave: Ineke 
Dusseljee/Anja Meijer

16 Filmhuis Bellingwolde (blz. 28), 20 uur 
Rehoboth Bellingwolde, kosten: ? 5.-

16 Geloven nu (blz. 22), 15.00 tot 16.30 
uur Magnuskerk Bellingwolde.

17 Sacrale dans (blz. 31), Winschoten, 
19:30 uur in de Marktpleinkerk o.l.v. 
Ulrike Neumann

19 Concert Barokensemble en Van 
Amsterdam Duo (blz. 33), 15:00 uur 
Prot. Kerk Oostwold

19 Taizé-viering om 19.00 uur in de 
Marktpleinkerk Winschoten

22 De weg van het licht. Gespreksgroep 
o.l.v. ds. Bert L. van der Woude om 
10.00 uur in Irene. 

22 Leerhuis Filosofie. De draad van 
Penelope. Aanvang: 20.00 uur in Irene.

25 Het zit niet, het zingt! Muziektheater 
over Luther (blz.19), 19:30 uur 
Marktpleinkerk  Winschoten ?7.50,- pp 
incl koffie/thee

25 Boekenmarkt 9-15 uur, Rehoboth 
Bellingwolde

26 Filmhuis Winschoten. Vertoond wordt de 
film AVOLON van Barry Levinson uit 
1990)

28 Pannenkoekendag (blz.8)

Informatie over de activiteiten kunt u in het programmaboekje opzoeken of 
op de website: www.overdebrug.org. In deze agenda verwijzen de (blz.) naar 
de betreffende pagina in het Over de Brug-boekje. De telefoonnummers/ 
mailadressen voor opgave staan op blz. 2 en de adressen van de locaties 
staan op blz. 35.

Zin in Oldambt vervalt deze maand vanwege bevestiging ds. Hilverda op 5 
februari.

Agenda Over de Brug
Februari 2017

Bijbelse tuin

Filmhuis Winschoten

26 februari: vertoond wordt de film AVOLON van Barry Levinson uit 1990. Aan 
het begin van de twintigste eeuw proberen de ouders en hun kinderen een 
toekomst op te bouwen in het zogenaamde beloofde land. Een mooie, maar ook 
kritische film over de eetcultuur in de moderne samenleving. Opnieuw een film in 
het kader van ons jaarthema: Smaak in geloven. 

Van harte welkom. 
Aanvang: 15:30 uur Marktpleinkerk, 
Kosten ? 5,- pp (inclusief koffie/theen en een glas wijn)

Facebook

Volg Over de Brug ook op Facebook:
http://facebook.com/overbrug/

Lutherreizen in 2017

In dit Lutherjaar gaan Ds. Bert L. van der Woude en zijn dochter Davita (zij doet als 
kunsthistorica onderzoek voor de grote Luthertentoonstelling in museum Catherijneconvent 
In Utrecht) als reisleider met u naar o.a. Eisenach, Erfurt, Leipzig en Wittenberg. 

Data:
Maandag 27 maart t/m zaterdag 1 april 
Maandag 3 juli t/m zaterdag 8 juli 
Maandag 6 november t/m zaterdag 11 november

Aanmelding kan via DrieTour: 
http://www.drietour.nl/reizen-op-thema/luther-500-jaar-reformatie

Vrijwilliger gevraagd  aanleg Bijbelse Tuin

Al een tijdje speel ik met de gedachte om met een groepje 
enthousiaste vrijwilligers een  Bijbelse tuin aan te leggen. In zo?n 
tuin komen veel kruiden, planten en bomen die in de Bijbel genoemd 
worden en die deels ook kunnen gebruiken voor ?bijbels koken?.

Een bijbelse tuin aanleggen biedt de mogelijkheid om op een 
creatieve en praktische manier samen iets te doen. Aan Els en 
Bouko Tiggelaar heb ik gevraagd of we daar de tuin rond de 
Vennekerk en Irene voor kunnen gebruiken. 

Dat kan en nu zoek ik vrijwilligers die mee willen helpen. Wie 
interesse heeft meldde zich bij mij! In maart komt er een 
informatiemiddag of -avond en kijken we wat mogelijk is.

ds. Bert L. van der Woude (422112 of blvanderwoude@planet.nl)

Pannenkoekendag (blz. 8)

28 februari, 18.00 uur - 20.30 uur Marktpleinkerk Winschoten. 

Inmiddels het vijfde jaar achtereen dat we deze 
pannenkoekendag houden. Dit lustrum gaan we hoe dan ook 
vieren. Bijzonderheden zullen we melden via website, facebook, 
kerkbode, liturgieblad en posters!

Bakkers gezocht!
Om iedereen van pannenkoeken te voorzien zoeken we nog naar 
extra thuisbakkers. Dat betekent zo?n 40 pannenkoeken (of 
meer) thuis bakken. Ingrediënten worden vergoed door onze 
diaconie (dat geldt ook voor de pannenkoeken die we ter plekke 
bakken). 

Wie thuis wil bakken graag aanmelden bij Ellen Smid (416106) 
of Jenneke Ploeger (415053)

Sacrale dans met Ulrike Neumann
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Lutherol

Breedband-Theologicum voor geest en ziel. 

Met 4-voudige werkingsformule: Sola Gratia, Sola Fide, 
Solus Christus, Sola Scriptura 

Samenstelling
Lutherrol bestaat uit 90% Luther citaten en 10 % 
Reform-actief. 

Toepassing 
Lutherol is veelvuldig oecumenisch 
inzetbaar en kan op ieder moment 
gebruikt worden. Dankzij de 
bijzondere combinatie van werkzame 
stoffen worden de Luther-substraten 
direct en zonder omwegen naar de 
geest gevoerd. Zelfs als u niet aan één 
van de volgende kwalen lijdt, werkt 
Lutherol toch stimulerend en 
inspirerend. 

Lutherol is bijzonder geschikt bij geestelijke en 
theologische bloedarmoede. Verder bij angst voor de hel, 
vrees voor het vagevuur, gevaar voor excommunicatie. 
Het werkt ook als aflaatpreventie. 

Wijze en duur van doser ing 
Als versterking van geloof en bevordering van algemeen 
welbevinden moet Lutherol 1 x per dag ingenomen 
worden. Een gevaar voor overdosering bestaat in deze tijd 
van secularisatie niet. 

Wisselwerking met andere middelen
De werking van Lutherol wordt versterkt in combinatie 
met b.v. Melanchtonon of Calvinin. 

Contra-indicatie
Personen met een pauselijke achtergrond 
dienen Lutherol alleen in overleg met hun 
biechtvader te gebruiken. 
Risico?s en bijwerkingen
Bij laboratoriumtests werden bij 99% van 
de proefpersonen plotselinge uitbraken 
van vrolijkheid, het lachend tot inzicht 
komen en welwillende bevestiging 
waargenomen. 

Deze symptomen zijn normaal en gewenst! 
N.B. Bij teveel spilzucht en ijdelheid wordt de 
aanvankelijk symptomen eerst versterkt. 
Daarna nemen deze bij consequent gebruik van Lutherol 
geleidelijk vanzelf af. 

Houdbaarheid
Lutherol is houdbaar tot in eeuwigheid. 

Enkele Lutherol citaten: 
Alles wat volgens Gods Woord gebeurt is ware 
godsdienst.

Zo weinig als een kind in de moederschoot weet van zijn 
of haar geboorte, zo weinig weten wij van het eeuwige 
leven. 

De muziek is het beste geschenk van God. Ze is een 
leermeester, die mensen milder maakt, zachtmoediger en 
verstandiger. 

Het Evangelie is als een fris, zacht en koel briesje in de 
grote hitte van de zomer. 

Wat het gebed aan kracht, volheid en werkzaamheid in 
zich draagt kunnen we niet genoeg benadrukken. Want zo 
bescheiden en eenvoudig als dit klinkt, zo rijk en breed is 
het gebed en niemand kan het doorgronden.  

We zijn het nog niet, we zullen het echter worden. Het is 
nog niet gedaan, maar er zit schot in. Het is niet het einde 
maar de weg. 

Vrees doet niets goeds. Daarom moet we vrij en monter 
zijn en er samen voor gaan en staan. 

Een leugen is als een sneeuwbal. Hoe langer je er mee 
doorrolt hoe groter hij wordt. 

Alle schepselen zijn samen het mooiste boek, waarin God 
zichzelf heeft beschreven en afgebeeld. 

Als ieder zijn of haar naaste dient, dan was de wereld vol 
godsdienst. 

God schept geen treurige gedachten, Hij maakt niet aan 
het schrikken en doodt niet, maar Hij is een God van 
levenden. 

Ik heb, God zij lof en dank, de kunst geleerd om te 
geloven dat God verstandiger en wijzer is dan ik. 

hartelijke groeten,
ds. Bert L. van der Woude

Na de dienst van gebed om de eenheid onder christenen op zondag 15 januari 
(in de SintVituskerk ) kreeg ik veel reactie op Lutherol. Grappig en inspirerend 
tegelijk. Ik heb toen aan enkele mensen beloofd in het kerkjournaal de teksten 
weer te geven en dat ik doe ik bij dezen met genoegen.

U wordt weer van harte uitgenodigd om de maandelijkse P.C.O.B- middag bij te wonen op dinsdag 14 februari om 14.00 
uur in gebouw Irene, Venne 152, Winschoten. 

Het thema voor deze middag is ?NCRV-reizen? en zal worden verzorgd door de heer M. Mollema uit Lelystad. 

We hopen u allen weer te ontmoeten op deze informatieve en gezellige middag. 

Met een vriendelijke groet, uw PCOB-bestuur 

"Een gevaar 
voor overdosering 
bestaat in deze tijd 
van secularisatie 

niet." 
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In de maand februari houden we 
onze vieringen nog steeds in de 
sfeer van Epifanie. De nadruk ligt 
daarbij op hoe Christus aan ons 
verschijnt en wat dat bij ieder van 
u, jou en mij teweeg brengt en hoe 
het ons tot een bepaalde 
levenshouding en bereidheid tot 
handelen aanzet. Bij de 

kindernevendienst leidt dat tot het motto: ?Doe maar 
mee?, verhalen over wat jij kunt doen. 

Die verhalen komen uit de Evangeliën, deels uit Matteüs, 
deels uit Lucas. Omdat we deze maand twee 
gastvoorgangers hebben is het afwachten of onderstaande 
teksten daadwerkelijk in de dienst gelezen zullen worden, 
maar u kunt er in ieder geval thuis mee uit de voeten. Dat 
is ook de bedoeling van deze rubriek. Voor wie dat wil is 
het een voorbereiding op het meedoen aan de viering op 

zondag, maar ook thuis (of op reis) scheppen de 
genoemde verhalen een band. De diensten zijn overigens 
?live? mee te beluisteren en ook achteraf zijn de opnames 
nog op internet te vinden. Als het meezit gaat deze maand 
onze nieuwe website van start en is via een link 
makkelijk te vinden waar u moet zijn.

Op de laatste dag van deze maand houden we de 
jaarlijkse pannenkoekendag (elders in dit kerkjournaal 
meer daarover). De dag daarop is het Aswoensdag. We 
komen dan samen om de veertigdagentijd in te luiden.

Zondag 5 februar i 2017
Matteüs 5:13-16 Werelddiaconaat en Viering van de 
maaltijd van de Heer.
Op deze zondag van het Werelddiaconaat (met nog steeds 
een herinnering aan de hulp aan Nederland verleend na de 
watersnood van februari 1953) vieren we samen de 
maaltijd van de Heer. Het Evangelie houdt ons een 

Op Til
Wat ons de komende diensten te wachten staat

gedeelte van de bergrede voor en 
roept ons bij monde van Jezus op om 
het zout der aarde te zijn. Zout als 
smaakmaker, zout als 
conserveringsmiddel, maar ook zout 
als middel om de aarde (met name de 
wijngaard) vruchtbaar te maken. Al 
deze aanbevelingen mogen we heel 
praktisch vertalen naar wat onze 
missie is, naar wat we doen en laten.

?s Middags is de intrededienst van Ds. Jurjen Hilverda in 
zijn nieuwe gemeente.

Zondag 12 februar i 2017
Matteüs 20:1-16
Het tijdstip van de dienst is anders dan u gewend bent. 
Deze dienst met ds. Feike Volbeda als voorganger begint 
om 11.00 uur. 

In zijn gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (ook 
bekend als het verhaal van de werkers van het 11e uur) 
houdt Jezus mensen een geheel andere zienswijze voor. 
Ingekleed in het uitbetalen van loon, gaat het in wezen 
om wat een mens nodig heeft, zowel geestelijk als 
lichamelijk. Het gaat niet om wat een mens verdient (of 
meent te moeten verdienen) maar om wat nodig is om te 
leven en gelukkig te zijn. Dat houdt iedere hoorder een 
spiegel voor om kritisch naar zichzelf te kijken. De 
ondersteunende lezing komt uit Maleachi 3 : 7-9, 16-20. 
Daar gaat het om de terugkeer van een rechtvaardige 
samenleving. 

Zondag 19 februar i 2017
Lucas 8:4-15
Lucas vertelt hoe Jezus met zijn gelijkenis 
van de zaaier tot het hart van mensen 
spreekt. 
Gelijkenissen zijn bij Jezus nooit een 
manier om iets moeilijks in makkelijke 
woorden uit te leggen. Het gaat er om dat 
hij niet de taal van de redenering kiest, 
maar van de beelden. Jezus is iemand die 
dichterlijk over God spreekt. Dat betekent 
een grote openheid en ook de uitnodiging 
om die beelden toe te laten in je eigen 
leven en daar je doen en laten op af te 
stemmen.

De ondersteunende lezing komt uit 
Genesis 1 : 9-13. De aarde komt 

tevoorschijn. Er gaat iets groeien en via de weg van het 
geloof kunnen we de aarde beleven als schepping.
?s Avonds is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk.

Zondag 26 februar i 2017
Lucas 18:31-43
In het evangelie van Lucas wordt verteld van een 
ontmoeting tussen Jezus en een blinde man. Deze 
ontmoeting loopt uit op zijn genezing van de blinde. Deze 
man is niet een toevallig of een willekeurig iemand. Hij 
krijgt een plaats in het Evangelie omdat iedereen die over 
hem leest of van hem hoort zelf gaat nadenken en 
meevoelen wat zien of niet zien betekent. De 
ondersteunende lezing komt uit Jesaja en vertelt eveneens 
van een genezing. Ook hier worden de nodige vragen 
opgeroepen. 
?s Middags is er een avondmaalsviering in het 
Vondelhuys. 

Woensdag 1 maart, Aswoensdag
Op deze avond begint de veertigdagentijd, ook wel de 
vastentijd genoemd. Vasten is een oud-christelijk gebruik, 
dat we ook in andere godsdiensten tegenkomen zoals in 
Islam tijdens de Ramadan. Vasten kan onthouding van 
voedsel en/of drank betekenen, maar tegenwoordig 
kunnen we er heel creatief en zinnig mee omgaan door 
iets na te laten of een tijd op te geven, zodat het minder 
vanzelfsprekend wordt. 
Tijdens de viering horen we meer of de mogelijkheden 
van vasten. De bedoeling is in ieder geval dat het helpt 
als voorbereiding op het feest van Pasen. 

Hartelijke groeten,
ds. Bert L. van der Woude
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29-01, 14.30 uur Vennekerk Mw. Bos, dhr. en mw. Blok 

05-02 Mw. Troost, dhr. en mw. De Vries 

12-02 Mw. Frans, dhr. en mw. Hamster 

19-02 Mw. Dijk, dhr. en mw. Smid, Reelaan 

26-02 Mw. Westenberg, mw. Smid, dhr. Hekman 

05-03 Mw. Rumpff, mw. Noor, mw. van Wijk 

29-01

Dhr. B. v.d. Woude Parklaan 166

05-02 Mevr. M.G. Sijsling H. Heijermansstraat 58

Mevr. H. Muller Reelaan 3

12-02 Dhr. H. Sportel Kloosterlaan 132

Fam. H. Boven Hoorntjesweg 15

19-02 Mevr. H. Vijfvinkel Rosa Caninalaan 32

Fam. H. Haan Marterlaan 60

26-02 Mevr. J.W. Geertsema Elandhof 87

Fam. H. Hulzebos Oudewerfslaan 96

05-03 Fam. M. Kronemeijer Parklaan 11

Mevr. B. Haan Parklaan 144

29-01 05-02 12-02 19-02 

F.Stokebrook W. Blokzijl J. Hekman R. Troost 

26-02 05-03 

Z. Sassen T. Ritsema 

Datum 1 t/m 8 Bijzonderheden Tienerdienst 

05-02 Elke Sindy 

12-02 Margriet 

19-02 Geen knd Vakantie 

26-02 Geen knd Vakantie 

vr ijdag 27-01 16.00 Afscheid Ds. Hilverda gemeenteleden

19.00 Jeugdclub

zondag 29-01 14.30 Afscheid Ds. Hilverda

maandag 30-01 19.30 Maritiem

dinsdag 31-01 19.30 Excelsior

woensdag 01-02 19.30 Harmonie

donderdag 02-02 19.30 Crescendo

19.30 Con Brio

maandag 06-02 19.00 Kerkrentmeesters

19.30 Maritiem

dinsdag 07-02 19.30 Excelsior

woensdag 08-02 19.30 Harmonie

donderdag 09-02 19.30 Crescendo

19.30 Con Brio

vr ijdag 10-02 19.00 Jeugdclub

maandag 13-02 19.30 Gespreksgroep

19.30 VVP

19.30 Maritiem

dinsdag 14-02 14.00 PCOB

19.30 Excelsior

woensdag 15-02 19.30 Harmonie

donderdag 16-02 19.30 Crescendo

19.30 Con Brio

vr ijdag 17-02 19.30 Sacrale dans

maandag 20-02 19.45 kindernevendienst

19.30 Woman Aglow

19.30 Maritiem

dinsdag 21-02 19.30 Excelsior

19.30 Diaconie

woensdag 22-02 09.30 Bestuur PCOB

09.30 Sacrale dans

19.30 Harmonie

donderdag 23-02 19.30 Crescendo

19.30 Con Brio

maandag 27-02 19.30 Maritiem

19.30 Moderamen

dinsdag 28-02 19.30 Excelsior

19.30 Cultuur/bezinning

woensdag 01-03 13.00 Bezorgers Kerkjournaal

Rooster Koffiezetters en - schenkers

Rooster Bloembezorging

Rooster Autodienst

Rooster KindernevendienstAgenda "Irene"
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29-jan 14.30 Vennekerk ds. Hilverda

05-feb 09.30 Marktpleinkerk ds. v.d. Woude

10.00 Lutherse kerk mw. Mertens

12-feb 11.00 Marktpleinkerk ds. Volbeda

Afscheidsdienst

Werelddiaconaat + H.A.

Dienst in Winschoten

10.00 Lutherse kerk ds. Boon Dienst in Pekela

19-feb 09.30 Marktpleinkerk ds. Velthuis

10.00 Lutherse kerk ds. Büller Dienst in Winschoten

19.00 Marktpleinkerk Taizéviering

26-feb 09.30 Marktpleinkerk ds. v.d. Woude

10.00 Lutherse kerk ds. Fortuin Dienst in Winschoten

15.00 't Vondelhuys ds. v.d. Woude H.A. viering

01-mrt 19.30 Marktpleinkerk ds. v.d. Woude Aswoensdag

05-mrt 09.30 Marktpleinkerk ds. v.d. Woude

10.00 Lutherse kerk mw. v. Vliet Dienst in Winschoten

19.00 De Ontmoeting, Scheemda 1e Vesper

Ledenmutaties december 2016

Dienstenrooster februari 2017

Ingekomen 
Mevr. M.J. Mengerink, van Prot. Gem. Groningen naar Rosa Caninalaan 40, 9674 ED
Mevr. H. Hansen, van Geref. Kerk Midwolda naar Sleedoornweg 76, 9674 JJ
Dhr. J. Bentum, van Geref. Kerk Zeist naar Vissersdijk 5 k 1, 9671 EG
Mevr. C. Mossel, van Prot. Gem. Groningen naar Bilderdijkstraat 53, 9673 GD
Dhr. G. Louwdijk, van Herv. Gem. Onstwedde naar C. Huygenslaan 48, 9673 HD
Mevr. A. Louwdijk-Mulder, D. Louwdijk (dochter), G.B.G. Louwdijk (zoon)
Mevr. J.M. Modderman, van Prot. Gem. Scheemda naar K. Doormanlaan 134, 9675 CJ

Vertrokken 
Mevr. J.L. Prins, Meidoornlaan 18, 9674 EB naar Vechtstraat 31, 9725 CS Groningen
Mevr. T.H. van Gelderen-Smaal, Wezellaan 279, 9675 LE naar Dorpsplein 16, 9695 DA Bellingwolde

Over leden 
Mevr. IJ. Wolters-v.d. Wal, Blijhamsterweg 45, 9673 XB 
Dhr. W. van der Woude, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam
Dhr. J.H. Kiewiet, Stationsstraat 4 c, 9679 ED  Scheemda

Verhuisd 
Mevr. A.S.A. Telkamp-Zwart, van Vondellaan 75, R 140, 9673 JH naar Vondellaan 75, afdeling Bloemenhof, 9673 JH

De Top2000 was in Nederland voor de 18e keer op rij te 
horen tussen Kerst en middernacht op oudejaarsavond. 
Een mooie traditie die veel kerken in Nederland weet te 
inspireren. Zo ook de kerken in Oost-Groningen die 
samenwerken op het gebied van Bezinning & Cultuur. 

Popliedjes kunnen mensen samenbrengen. Door de 
muziek van luisterliedje tot een swingend nummer 
waarbij je niet stil kunt blijven zitten. Door de teksten, die 
allerlei levensgebieden kort raken of met diepgang aan de 
orde stellen. 

Met de tophonderdband ?Grooving? als 
swingende gangmaker en Ruth Bos, die 
prachtige luisterliedjes zong, genoten 
ruim 300 mensen van een mooi 
muziekavond. 

Dit keer was het thema: ZIN IN HET 
LEVEN

Zin met uitroep- of met vraagteken. Zin 
in de betekenis van uitzien naar, plezier 
beleven aan of met genoegen meedoen. 
Kortom zin zoals zin hebben in iets 
lekkers of bijzonders. Zin ook als vraag. 
Heeft het leven zin? Kun we nog ergens 
een zin in ontdekken, nu de wereld zo 
vaak op z?n kop staat en mensen in 
verwarring en verbijstering breng?

Een mogelijk antwoord valt te ontdekken in een zin uit 
het kerstgedicht van Huub Oosterhuis: 

?Er zal nooit, nergens
een begin van redding zijn

als niet ten minste één mens zegt
?hier ben ik?

en ziende om zich heen
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie

met vonken licht ?hier ben ik?
in hun ogen.

Naast de verbondenheid van een avond 
muziek luisteren, meezingen en 
meedansen, kreeg iedereen een opdracht 
mee naar huis: 

Kies twee of drie van de meest 
voorkomende woorden in popliedjes en 
maak die woorden waar in 2017! 

Laat het niet alleen aan anderen over, 
maar zeg: "Hier ben ik!".

Hartelijke groeten en tot de volgende 
Top2000 kerkdienst!

ds. Bert L. van der Woude

Terugblik op Top2000 kerkdienst van 2016
Vrolijk en zinvol muziekfestijn!
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Protestantse Gemeente Winschoten Evangelisch Lutherse Gemeente

Pekela/Winschoten

Gebouw
Marktpleinkerk 
Marktplein 1, 430118
Beheerder: H. Zwik , 422565

Predikanten
Ds. J. Hilverda 
Burg. Schönfeldsingel 3, 414201
Ds. B.L. v.d. Woude 
Burg Schönfeldsingel 9, 422112

Scr iba
Mw. B. Haan, 420980
Parklaan 144, 9675 AE Winschoten,
boukje.haan@kpnmail.nl

Preses
Dhr. E. Smid , 416006

Diaconie
Mw. A. v.d. Laan-Dekker, 412947
diaconie.pgw@gmail.com 

College van Kerkrentmeesters
Mw. E. Smid-Pouwer- secretaris, 
416106

Ouder lingen
Mw. C. Troost (bestuurlijk), 421037 

Kindernevendienst/tienerdienst
Mw. S. Steenhuis, 436124

Archivar is
Mw. I. Bakker, 413195

Autovervoer
Mw. Z. Sassen, 414044

Website PGW
www.pg-winschoten.nl

Vennekerk/I rene, 412820
Beheerder:
Els Tiggelaar, 06-57700250
www.vennekerk.nl

Kerktelefoon
P. Koers, 417807

Organisten
B.Tiggelaar (coördinator), 855672
K. Akkerman, 416715
J. Muller, 413647
W. Westerman

Administratieve gegevens
Kerkelijk Bureau
Mw. J. Tuin-Boersma, 423174
email: jtuinpgw@ziggo.nl

Vaste Vr ijwillige Bijdragen
Protestantse Gemeente Winschoten
Kerkelijke bijdragen:
NL71ABNA 0971032041
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Winschoten, Postbus 183, 
Winschoten, inzake 'vrijwillige 
bijdragen'

College van Kerkrentmeesters
Bankrekening:
NL30ABNA 0975904701
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Winschoten 
inzake exploitatie

Diaconie
Bankrekening:
NL96ABNA 0574517804
t.n.v. Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Winschoten

Kerkjournaal
Bankrekening:
NL75ABNA 0643531645
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Winschoten inzake Kerkjournaal

Kerkgebouwen
Vissersdijk 70, Winschoten
A. Westerstraat A1, Nieuwe Pekela

Predikant
Vacant

Scr ibaat
H. Rijnbergen, Houtstek 23, 9665 
EK Oude Pekela, 618019

Preses
H. Poppen, 431399

Diaken
T. Hesseling

Ouder lingen
D. de Beer

Administratieve gegevens
Bankrekening:
Kerk: NL42INGB 0001378410
Diaconie: NL35INGB 0003637763

e-mail
elgpekelawinschoten@gmail.com

Wijkindeling

Wijk Zuid                                           

Predikant ds. B.L. v.d. Woude tel.: 422112

Ouderling mw. M. Karssen tel.: 433079

Diaken mw. J. van Dijk tel.: 424824

Wijk Centrum-Oost 

Predikant ds. J. Hilverda tel.: 414201

Ouderling vacant

Diaken vacant

Wijk Centrum-West 

Predikant ds. B.L. v.d. Woude tel.: 422112

Ouderling mw. J. van Lang tel.: 421476

Diaken vacant

Wijk Noord 

Predikant ds. J. Hilverda tel.: 414201

Ouderling mw. H. Muller tel.: 413647

Diaken dhr. B. Hidding tel.: 421730

Wijk Parkwijk 

Predikant ds. B. v.d. Woude tel.: 422112

Ouderling mw. E. Hamster tel.: 672726

Diaken dhr. R. Beens tel.: 434811

Wijk West 

Predikant ds. B. L. v.d. Woude tel.: 422112

Ouderling mw. E. Hessels tel.: 412720

Diaken dhr. C. Vos tel.: 424541

Tehuizen Old Wolde / Vondelhuys / Renselheerdt 

Predikant ds. J. Hilverda tel.: 414201

Predikant ds. B.L. v.d. Woude tel. : 422112

Ouderling mw. K. Boven tel.: 415110

Diaken mw. M. Westerman tel.: 421157
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