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Zondag 4 aug. 9.30 uur:
Diensten van 7 juli t/m 22 september 2019

Zondag 7 juli 9.30 uur:

Ds. A. Troost
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:
Binnenlandsdiaconaat.
Wagenborgen

Zondag 14 juli 11.00 uur: Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Ria Prins
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Rode Kruis

Ds. A. van Beijeren
Organist: Piet Alkema
Koffie na de dienst
Koster: Trijn Ploeger
Collect e: 1 e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:
Kerkrentmeesters
Wagenborgen
Zondag 11 aug. 9.30 uur: Ds. mevr. H.v.d. ZwaagVisscher
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:
Werelddiaconaat
Wagenborgen

Zondag 18 aug. 9.30 uur:

Ds. J. Postema, Krewerd
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Tonnie Kramer
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Onderhoud
Kerken
Woldendorp

Zondag 25 aug. 9.30 uur:

Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Orgelfonds
Wagenborgen

Zondag 1 sept. 9.30 uur:

Ds. M.M.Pranger, Nietap
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Bennie Beekhuis
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:Missionair
werk
Woldendorp

Termunten

Zondag 21 juli 9.30 uur:

Ds. Y.C. de Groot, Groningen
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:
vakantiekamp Termunten
Wagenborgen

Zondag 28 juli 9.30 uur:

Ds. J. Goorhuis
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Tonnie Kramer
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:Noodhulp
Woldendorp
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Koffie na de dienst
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Zondag 8 sept. 9.30 uur

Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Eigen jeugd
Wagenborgen

Zondag 15 sept. 9.30 uur: Ds. J. Helmantel
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Ria Prins
Collect e: 1 e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: Kerk in Actie
Termunten

Zondag 22 sept. 9.30 uur: Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Piet Alkema
Startzondag
Koster: Trijn Ploeger
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
M.m.v. Incorpore
Uitgangscollecte: diaconie
Wagenborgen

4 augustus is de collecte voor onze eigen jeugd. Iedere zondag zijn
ze samen om naar het verhaal van de zondag te luisteren. Vaak
worden er prachtige werkjes gemaakt. Mogen we op uw bijdrage
rekenen?
Zondag 11 augustus is de collecte voor het werelddiaconaat. Voor
veel zwarte jongeren in Pretoria is er geen toekomstperspectief. Zij
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. Kerk in
Actie wil samen met de plaatselijke kerken, deze cirkel doorbreken.
De kerken bieden huiswerk begeleiding aan, via muziek, kunst en
vakantiekampen groeit het zelf vertrouwen van deze jongeren.
18 augustus is de collecte voor onderhoud kerken. De kerk van
Woldendorp ziet er weer schitterend uit. Dit willen we graag zo
houden, helpt u financieel mee om dit onderhoud te blijven kunnen
doen.
Zondag 25 augustus is de collecte voor het orgelfonds. Iedere
zondag genieten van mooie klanken van onze orgels. We willen dit
graag zo houden, helpt u ook mee?
1 september wordt de collecte gehouden voor: proef de kerk. Om
een ieder bekend te laten worden met de kerk en de Bijbel, jong en
oud.
Voor onze eigen jeugd is de collecte van 8 september.

Collecten.
Zondag 7 juli is de collecte voor binnenlands diaconaat. Van alle
kinderen gaat 1 op de 9 kinderen niet op vakantie, kerk in actie
ondersteunt kerken die de armoede bestrijden. Zij willen deze
kinderen verrassen met een vakantietas.
Zondag 14 juli is de collecte voor het Rode Kruis. Op veel plaatsen
in de wereld heerst onrust door oorlog, natuurrampen. Het Rode
kruis wordt om financiële en materiële hulp gevraagd.
21 juli is de collecte voor het vakantiekamp van Termunten. De
jeugd mag samen genieten van een weekje weg zijn.

15 september is de collecte voor Kerk in actie. Versterk de kerk in
het Midden Oosten. Het door oorlog geteisterde Syrië lijkt wat rust
te krijgen. De bevolking probeert weer voorzichtig terug te gaan naar
hun steden en dorpen. Samen met de lokale kerken helpt kerk in
Actie om de dorpen en steden weer wat leefbaar te maken.
Zondag 22 september, start zondag, is de collecte voor de diaconie.
29 september is de collecte voor Moldavië, het armste land van
Europa. Ouderen en zieken staan er alleen voor. Met steun van
kerk in actie, biedt de organisatie Home Care thuiszorg en
ondersteunt de mantelzorgers.

Zondag 28 juli is de collecte voor noodhulp. De diaconie krijgt
geregeld een verzoek om financieel hulp te bieden. Zij voldoen graag
aan dat verzoek.

6

7

In mijn hart.
Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met u te praten
Al fluister ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.
Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
Van: Theresia van Ávila, uit liedboek zingen en bidden in huis
en kerk.
Oud papier.
Zoals u wel hebt opgemerkt, is de garage bij de Ontmoeting
verdwenen. Hier werd het oud papier opgeslagen, tot het
ingeleverd kon worden. We zijn dan ook blij dat we het oud
papier bij Wim Riepma kunnen opslaan.
Ook in de vakantie tijd halen we het oud papier op. Mocht u het
eerder kwijt willen, even een belletje naar 0610470532 en het
wordt opgehaald.
U kunt het oud papier op de volgende zaterdagen bij de weg
neerzetten: 20 juli, 17 augustus en 21 september. Hulp is nog
steeds van harte welkom.
Examen.
Graag wil de Eems Dollard gemeente iedereen van harte
feliciteren met het behalen van je diploma.
We wensen je veel sterkte, als het niet gelukt is, meer succes
voor het komende jaar.
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Monumentendag.
Ieder jaar worden monumentale gebouwen open gesteld om
te bezichtigen. Het thema van dit jaar is: plekken van
plezier. Ook in onze gemeente staan de kerken deze dag
open. Op zaterdag 14 september bent u/ jij van harte
welkom, van 10.00 tot 17.00 uur zijn de kerken in
Woldendorp en Wagenborgen geopend.
We hebben hierbij hulp nodig om aanwezig te zijn, om de
gasten welkom te heten. Dinsdag 3 september om 19.30
uur komen we even in de Ontmoeting bij elkaar, om te
overleggen hoe de dag in te vullen.
Kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben de lopende zaken besproken.
De pastorie is verkocht. We wensen de nieuwe bewoners
een goede tijd toe. De kerk van Woldendorp heeft nog steeds
wat geluids problemen. De microfoon is afgesteld op de stem
van Raymond Poede, maar bij andere predikanten is het
geluid dan minder. Bennie neemt hiervoor contact op met
BB systeem. Ook het vochtprobleem wordt aangepakt, er
komt een slang van de vocht verdrijver via de muur naar
buiten.
Het gras rond de kerk van Woldendorp werd gemaaid door
Bene Perdok. Dit wordt nu overgenomen door Roelof Jan
Naafs.
Beste gemeenteleden,
De verbouwing bij “de Ontmoeting” gaat nog steeds door en
neemt al aardige vormen aan. Wij als kerkrentmeesters zijn
tot dusver ook blij met het resultaat. Zo worden o.a. ook de
stoelen en tafels vervangen en komt er een nieuwe vloer.
Tevens zullen de ramen etc. een nieuwe aanblik krijgen.
Zijn er gemeenteleden, die belangstelling hebben voor de
oude stoelen en tafels (eventueel voor een vereniging) of iets
anders, dan kunt u dit doorgeven aan de kerkrentmeesters.
Uiteraard kunt u deze dan gratis meenemen.
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Vakantie
De vakantie staat weer voor de deur. We maken plannen of
juist niet. Voor de één is vakantie er echt even tussen uit en
tot rust komen een ander ziet er als een berg tegen op. De
één gaat het liefst zo ver mogelijk weg, de ander dichtbij
huis of thuis. Anderen willen wel weg, maar kunnen niet
weg om financiële of andere redenen. Toch is de
zomervakantie ook voor de thuisblijvers anders dan andere
momenten in het jaar. De straten zijn stiller, de buren, de
familie, de kinderen zijn een paar week weg.
Bij ons thuis merk ik ook dat de schoolvakanties in
aantocht zijn. De oudste kinderen hebben hun laatste
tentamens of proefwerken en voor de jongste is het de grote
vraag, bij wie kom ik volgend jaar in de klas?

Vorig jaar hebben we dit voor het eerst zo gedaan en ik denk
er met veel plezier aan terug. Je bent even echt samen, geen
afleiding van allerlei apparaten, en je komt zo even in
gesprek over zaken die anders blijven liggen. Je hebt tijd
met elkaar, tijd die je op andere momenten in het jaar soms
te weinig hebt/neemt.
Ik wens u en jullie echte vrije tijd toe, om even weer terug te
keren naar de dingen die echt belangrijk zijn: de mensen
om ons heen.
Een hele fijne vakantie gewenst!
Ds. Raymond Poede

Het is vooral voor de oudsten, dus ook voor ons, altijd weer
een spannend moment: ga ik, gaan ze, over naar de
volgende klas? We hopen maar op het beste.
Daarnaast zijn er zorgen over ons huis. Zoals u weet, woon
ik in het aardbevingsgebied en ons huis, zo is ons een paar
maanden geleden medegedeeld, valt in de hoogste risico
categorie. Nu gaat het om nog een inschatting van het
risico, dus er zou theoretisch ook nog kunnen blijken dat
het allemaal meevalt, maar dat is niet de verwachting gezien
het aantal scheuren en verzakkingen. Mochten we wel in
het hoogste risico vallen dan wordt het huis of versterkt of
gesloopt. In beide gevallen betekent het dat ik een tijd uit
mijn huis moet. Geen prettig vooruitzicht dus. Er is dus nog
een hoop onduidelijk en onzeker.
Maar straks eerst even de vakantie.
Een tijdje geleden hebben we ons samen al gebogen over de
vraag wat gaan we doen? Dat was zo eenvoudig nog niet. De
wensen liggen nogal uiteen. Mijn vrouw en ik vinden het
belangrijk om de kinderen wat mee te geven en wat moois te
laten zien. De kinderen vinden het ook best om thuis te
blijven en te gamen. Als u ook pubers heeft, herkent u dit
misschien wel.

Startzondag 22 september 2019
U wordt allen van harte uitgenodigd om samen de
startzondag van dit jaar te vieren. Het thema is dit jaar ‘Een
goed verhaal’ en dat beloofd het ook te worden. Onder
begeleiding van In Corpore zal dominee Raymond Poede
ons, ondersteund door muziek, een goed verhaal vertellen.
Aansluitend aan de dienst zullen wij zelf een goed verhaal
mogen verkondigen waarbij we creatief en muzikaal
ondersteund zullen worden door enkele gemeenteleden.
We hopen op een gezellige start van het nieuwe kerkelijk
jaar waarbij we veel gemeenteleden en gasten mogen
verwelkomen.
Namens de kerkenraad,
met vriendelijke groet, Esther van der Veen-Biemond

Uiteindelijk, want zo gaat dat in een modern huishouden,
hebben we een compromis gesloten. We gaan een paar
dagen weg en de rest van de dagen zijn we thuis. Maar de
hele dagen gamen is mij al te bar dus ligt er een hele lijst
met klussen klaar die we samen gaan doen.
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Van de kindernevendienst

75 jaar en ouder
Mevr. H. Wolthek Bron

Met Pasen hebben we ons project afgesloten en zijn we vooruit gaan
kijken. Tijdens de Pinksterdienst hebben we onder andere ‘elfjes’
(een soort gedichtjes) gemaakt. Hieronder de twee elfjes die zijn
voorgelezen in de kerk.
Silke Beekhuis gaat na de zomervakantie naar de middelbare
school. We hebben tijdens de dienst van 30 juni in Termunten
afscheid genomen van Silke. Ze heeft een een mooie bijbel cadeau
gekregen. We hopen dat je hier nog vaak gebruik van zult maken
Silke en we wensen je een fijne tijd toe op de middelbare school.
Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst, we zien elkaar
eind augustus weer terug. We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie!
Helpen
Samen helpen

(10-07-1943)
Dhr. E Dijkema

Hoofdweg75

(19-07-1934)
Mevr. J. Bult Meinders

Hoofdweg 105

(23-08-1944)
Mevr. H. van Vianen Lalkens Klokkenborg 52
(09-09-1939)
Mevr. G. van Antwerpen Zandinga G. Boelmanweg 17
(12-09-1937)
Mevr. E. Haan Zandinga

Samen helpen we

Klokkenborg 15

Zuidbulten 20

(13-09-1940)

Samen helpen we elkaar

Van harte gefeliciteerd

Samen

Huwelijksjubilea:
Dhr. en Mevr. de Vries

Wind

De Berken 6

(11-07-2019) 45 jaar getrouwd

Jezus blaast

Dhr. en Mevr. Nieborg

Jezus blaast lucht

Kerkstraat 8

(24-08-2019) 40 jaar getrouwd

Over de leerlingen heen

Van harte gefeliciteerd

Pinksteren
1 sept. Woldendorp

9.30 uur Ds M.M. Pranger

Evelien

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

8 sept. Wagenborgen

9.30 uur Ds. Poede

Marjan

5 mei Mevr. B Doornbos

Kerkstraat 30

15 sept. Termunten

9.30 uur Ds. Helmantel

Tinka

12 mei Dhr. Tj Moedt

Tonnistil

22
29
6
13
20

Ds. Poede
Nanda
Ds. Bijl
Evelien
Ds. Poede
Marjan
Borgsweergroep
Mw. M.M. van Vliet- Tinka
Wolterman
Nanda
9.30 uur ds. A. v. Beijeren
9.30 uur ds. Poede
Garrelt

sept. Wagenborgen 9.30 uur
sept. Woldendorp 9.30 uur
okt. Wagenborgen 9.30 uur
okt. Borgsweer
10.00 uur
okt. Wagenborgen 9.30 uur

27 okt. Woldendorp
3 nov. Wagenborgen
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19 mei Dhr. en Mevr.van Utrecht Tonnistil 46
26 mei Dhr. Bontsema en Mevr. Haan

Zuidbulten 20

2 juni Dhr. en Mevr. Wolthek Klokkenborg 15
9 juni Dhr. en Mevr. van Antwerpen G Boelmanweg 17
16 juni Mevr .J. de Boer H L Emmensweg 10
23 juni Dhr. en Mevr. Koops Hoogte 17
30 juni Dhr. en Mevr. Timmer Zuidbulten 18
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JUNI t/m SEPTEMBER 2019

07-07 Dhr. Bakker A. Verburghw 15

Tz

21-07 Dhr. Perdok AEGortwg 15

W

01-08 Mw. Oudman –Niejenhuis Baamsum 11

T

03-08 Mw. E.Bakker Zwaagwegg 58

W

11-08 Mw.G. Brouwer Trambaan 1

W

21-08 Dhr.F.Zigterman-Rustenberg A.E.weg 39

W

02-09 Dhr.A.Schouwstra Joh.Herwagiusstr.8

T

09-09 Mw. Reineking-Wolterman Schepperb.18

TZ

28-09 Mw. F.Muntinga-Hofstra Zwaagweg 26

W

Jubilea
Westerhof-Ritsema A.E.Gorterweg 15
getrouwd op 01-08-1969

W

50 jaar

Perdok-Ritsema A.E.Gorterweg 15
getrouwd op 08-08-1964

W

55 jaar

Bouma-Vos A.E.Gorterweg 1
getrouwd op 29-09-1994

W

25 jaar
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