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Diensten van zondag 29 april tot 1 juli
zondag 29 april 9.30 u ds. M. Pranger Nietap
5de van Pasen
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Esther v.d. Veen
Collecten: 1ste diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: Orgelfonds
Wagenborgen
zondag 6 mei 9.30 u
6de van Pasen

Donderdag 10 mei
Hemelvaart

mw. A. v.d. Heide Groningen
Organist: Zacharias Wierenga
Koster: Ria Prins
Kindernevendienst: Nanda Perdok
Collecten: 1ste Diaconie, 2de
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: Missionair werk
Termunten

Zondag 27 mei 11.00 u ds.mr. R. Poede Wittewierum
Trinitatis
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Evelien Ploeger
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
Kerkrentmeesters.
Uitgangscollecte: Rode Kruis
Wagenborgen
Zondag 3 juni 9.30 u
Chr. Gemengd
Koor Wagenborgen

Dienst in Finsterwolde
Pastor T. Huizing
9.00 uur

Zondag 13 mei 9.30 u mw. M. v. Vliet Veendam
7de van Pasen
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Tinka de Vries
Collecten: 1ste Diaconie, 2de
kerkrentmeesters.
Uitgangscollecte: Wezenzondag
Wagenborgen
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Zondag 20 mei 9.30 u ds.mr. R. Poede Wittewierum
Pinksteren
Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Bennie Beekhuis
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: kerk in Actie
Wagenborgen

ds.mr. R. Poede Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Garrelt Perdok
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
Kerkrentmeesters.
Uitgangscollecte: Ronald Mc.
Donaldhuis
Wagenborgen

Zondag 10 juni 10.00 u
Zondag 17 juni 9.30 u

Borgsweerdienst
mw. T. Sikkema
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Esther v.d.
Veen
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte: Binnenlands
diaconaat
Wagenborgen
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Zondag 24 juni 9.30 u ds.mr. R. Poede Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Nanda Perdok
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
Kerkrentmeesters.
Uitgangscollecte: Kinderkamp
Termunten.
Wagenborgen
Zondag 1 juli 9.30 u

ds.mr. R. Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
kindernevendienst: Bennie
Beekhuis
Collecte: 1ste Diaconie, 2de
kerkrentmeesters.
Uitgangscollecte: collecte voor eigen
jeugd
Wagenborgen

Pinksteren.
Uw Heilig vuur zoekt onderdak bij mensen
een huis, een lichaam.
Uw adem raakt ook ons.
Maar wachten maakt ons moe
en niet zelden is de nacht duisterga dan over ons op als de zon!
Deel met ons de dag en geef ons
in de Geest van Uzelf:
diepe blijdschap, ware wijsheid en de moed
om getroost te leven in deze wereld.
In het volste vertrouwen dat Gij zelf
bij ons zijt, mét ons gaat.
Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.
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Collecten.
Zondag 29 april is de collecte voor onze orgels in de beide
kerken.
Missionair werk in Deventer. Samen met twijfelaars, nietweters en gelovigen gaat de Community op zoek naar
actuele vormen van kerkzijn. Zondag 6 mei is de collecte
om dit werk te ondersteunen.
Zondag 13 mei is de Wezenzondag, de collecte is voor onze
eigen gemeente.
We vieren zondag 20 mei het Pinksterfeest, de collecte is
voor Bangladesh. Veel christenen zijn arm en kansloos, arm
en kunnen nauwelijks schrijven. De kerk ondersteund deze
kleine, jonge kerkgemeenschappen.
Zondag 27 mei is de collecte voor het Rode Kruis.
Het Ronald Mc Donaldhuis is bij iedereen bekend. Graag
ondersteunen ook wij dit project. Zondag 3 juni kunt u uw
bijdrage geven.
Kerk in Actie wil de jongeren in Guatemala die tot de Mayabevolking horen ondersteunen, zodat ook zij toegang
hebben tot het onderwijs. Ook willen zij hen ondersteunen
bij het opzetten van een onderneming. Zondag 10 juni is de
collecte hiervoor.
In onze samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en
schip. Werkloosheid, gebrek aan inkomen spelen vaak een
rol. Kerk in Actie ondersteund Door Aandacht Kracht.
Zondag 17 juni is de collecte voor hen.
Wel bekend is het Kinderkamp van Termunten. Veel
kinderen gaan voor een weekje kamperen. Zondag 24 juni
is de collecte voor dit doel.
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Zondag 1 juli is de collecte voor onze eigen jeugd. Door
uitleg, maar ook door het verwerken van de verhalen uit de
Bijbel, worden de kinderen vertrouwd met de Bijbel.
Materiaal moet worden aangeschaft, uw bijdrage is van
harte welkom
Van harte bevelen we de collecte bij u aan.
Bedankt.
Grote dank voor het ontvangen van een prachtig boeket van
de Protestantse Gemeente Eems Dollard. Dit na een lange
periode van herstellen en aansterken van een pijnaanval
veroorzaakt door een bloeding in een duplicaat kiester.
Lieve groet van Pia Deuze.
Oud Papier.
U kunt op zaterdag 19 mei en 16 juni het oud papier weer
bij de weg neerzetten. Vanaf 9.00 uur wordt het bij u
opgehaald.
Restauratie.
Op dit moment kunnen er geen diensten in Woldendorp
gehouden worden. Het interieur van de kerk wordt
opgeknapt. De schilderingen worden gerestaureerd, zodat ze
weer in alle glorie aanwezig zijn.

Klokluiden.
Het is een goede gewoonte om op zaterdag om 17.00 uur de
klok te luiden van de Petruskerk in Wagenborgen. Van
vroeger uit, had het de betekenis: het is morgen zondag, een
rustdag. Toch was het een zaterdag stil, want de klepel was
afgeknapt. Een doffe dreun….en dat was het. Jan v.d. Laan
en Gerrie Kuipers hebben de klepel naar beneden gehaald
en Bert Massier heeft gezorgd dat de “haak” weer
gerepareerd werd. Bert, bedankt. De torenklok kan weer
geluid worden.

Het rooster voor de kindernevendienst
29-apr
6-mei
13-mei
20-mei
27-mei
3-juni
17-juni
24-juni
1-juli
8-juli
15-juli
22-juli

Wagenborgen
Termunten
Wagenborgen
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp
Termunten
Wagenborgen
Woldendorp
Woldendorp
Wagenborgen
Woldendorp

Esther
Nanda
Tinka
Bennie
Evelien
Garrelt
Esther
Nanda
Bennie
Tinka
Evelien
Garrelt

Begraafplaats.
De begraafplaats van Woldendorp is erg nat. Dit komt mede
doordat er enkele sloten zijn dichtgegooid. Hierdoor kan het
grondwater nergens heen. De firma Spithorst gaat de
drainage nakijken en aanpassen.
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Zoek me om je heen, als je voelt dat je me mist
Ik weet gerust wat mijn vertrek heeft aangericht
Ik kom wanneer je wilt, denk maar ‘mijn vader is de wind’
Ik ben zo licht nu, ik vind altijd je gezicht

Zoek me om je heen, als je boos bent of verdrietig
Of vertellen wil van wat je hebt beleefd
Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader toch, de wind
En veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd.
(Acda en de Munnik – Ren Lenny ren)
Het is binnenkort Pinksteren. Voor veel mensen het echte
begin van de zomerperiode. Het mooie weer breekt aan, de
tent wordt uit de mottenballen gehaald, de caravan weer uit
de stalling. Het is weer tijd om een leuke camping te zoeken
en (hopelijk) te genieten van het mooie weer. Of wat ook
mogelijk is: we gaan in de file staan voor IKEA of een andere
meubelboulevard of voor een pretpark. Er is zogezegd voor
ieder wat wils.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige
Geest. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Jezus zelf is niet
meer onder ons, maar zijn geest blijft ons inspireren om het
goede voort te zetten wat Hij begonnen is. Het gaat er in
principe om dat je enthousiast blijft de dingen die belangrijk
zijn in het leven. Eigenlijk zit de essentie van pinksteren al
in het woord enthousiasme wat letterlijk betekent: God in
zich hebbend. En dat is precies waar het met Pinksteren
over gaat.

En of je nu wel of niet gelooft, Pinksteren kan ons er aan
herinneren dat we af en toe in vuur en vlam mogen en
moeten staan, dat we begeesterd zijn, dat je beseft dat je
door en in de dingen van alledag mooie momenten van
geluk mag beleven. Dat je mag genieten van het leven. Want
een gelukkig (genietend) mens maakt ook andere mensen
weer gelukkig en zo geven we toch het vuur aan elkaar door.
Om het samen goed te hebben, want dat is uiteindelijk toch
het doel waar ieder mens naar streeft.

Ds Raymond Poede

Voor veel mensen is Pinksteren een lekker lang weekend.
Voor ons in de kerk is Pinksteren een van de drie grote
feesten die we steeds weer opnieuw vieren; Kerst, Pasen en
Pinksteren. Het is ook het meest onbekende feest. Dat we
met Kerst de geboorte vieren van Jezus,, dat weten we nog
wel. Dat we met Pasen de opstanding van Jezus vieren is al
een stuk minder bekend, maar Pinksteren, wat is
Pinksteren nu eigenlijk.
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Notulen gemeente-avond 14 maart 2018 protestantse gemeente
Eems Dollard.
Aanwezig 32 personen
Afwezig met kennisgeving dhr. T. Hommes, dhr. H. de Vries,
mevr. N. Hamminga
1. Opening: We beginnen deze gemeente avond met een
vesper in de Petruskerk van Wagenborgen.
2. Vaststelling agenda.. Pauline Bouwma vraagt of haar brief
over het volume van het orgelspel aan de orde komt en Pia
Deuze wil graag dat het orgelspel altijd zo is als met de
vesper, preses stelt voor dit met de betrokkenen in klein
comité te bespreken
3. Notulen 3 mei 2017 De notulen worden uitgereikt en
gelezen.
Er wordt opgemerkt dat men de notulen graag eerder
ontvangt.
Jetty Beekhuis zei dat er wel iemand tegen het voorstel van
vereniging was.
De notulen worden vastgesteld.
4. Restauratie en onderhoud kerk Woldendorp. Bennie
Beekhuis en Bene Perdok delen mee dat de fresco’s van de
kerk van Woldendorp worden gerestaureerd. Na 1 april
zullen de geplande diensten van Woldendorp in
Wagenborgen zijn. Steyn Prins vertelt dat ook de kerk van
Termunten vanaf 1 juni tot eind december wordt
gerestaureerd , daarom zullen er tot de kerstnachtdienst geen
diensten worden gehouden, de geplande diensten vinden
plaats in Woldendorp.
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5. Financiën Evert Hamminga geeft uitleg over de financiën aan
de hand van de uitgereikte rekening en begroting. Indien de
pastorie wordt verkocht is er een overschot op de begroting,
indien deze niet wordt verkocht dan is er een tekort.
Op de vijf jaarlijkse begroting wordt dit tekort gaandeweg
minder.
6. Begraafplaatsen. Jan van der Laan geeft uitleg over de
stand van zaken van de vier kerkelijke begraafplaatsen . Het
is de bedoeling dat er één stichting komt voor beheer en
onderhoud van de begraafplaats van Termunten, Borgsweer,
Woldendorp en Wagenborgen.
Alle vrijwilligers van de begraafplaatsen uit Termunten,
Borgsweer en Woldendorp worden uitgenodigd in het kerkje
van Borgsweer om met de kerkvoogden kennis te maken.
Ook zal het nieuwe grafreglement en de op te richten
stichting worden besproken.
Deze stichting moet bestaan uit leden van onze kerk. Men kan
zich bij de kerkvoogdij melden indien men belangstelling
heeft.
7. Borgsweerdiensten.Omdat het niet altijd duidelijk was wie
de Borgsweerdiensten voorbereidt stelt de kerkenraad voor
om een Borgsweerdienst commissie in het leven te roepen.
Annie Potze meld zich aan om coördinator te zijn van de
vrijwilligers voor de Borgsweer diensten.
8. Groothuisbezoek
Harrie Beekhuis vertelt dat het groothuisbezoek op 11 april
wordt gehouden.
Op de vraag waar het gehouden kan worden stelt Pauline
Bouwma haar huiskamer beschikbaar. Mensen die zich op
deze avond nog niet hebben gemeld kunnen zich bij Harrie
Beekhuis opgeven.
9. Rondvraag
- Maartje Beekhuis : Bij de afkondigingen wordt vaak vermeld
dat de bloemen of fruitmandjes van Woldendorp, Termunten /
Borgsweer ergens naar toe gaan, de bloemen komen van
onze gemeente Eems Dollard, kan dit zo worden genoemd.
“ De ouderlingen zullen er aan denken “.
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Waar is de collecte voor het bloemen potje nog voor ?
Els de Vries legt uit dat het bloemengeld door de diaconie
wordt betaald. Wie geld voor bloemen nodig heeft moet de
penningmeester van de diaconie Els de Vries vragen.
Het bloemen potje is een onderdeel van de diaconie.
- Bij het ophalen van de actie kerkbalans kreeg Pia Deuze
de vraag waarom er geen financieel verslag en begroting
meer bij werd uitgereikt, kan dit het volgend jaar wel ?
De kerkvoogden bespreken dit.
- Lize Groothuis vraagt of de kerkenraad er over nadenkt hoe
we in de toekomst verder gaan. Met minder mensen
hetzelfde blijven doen ? Wat vinden webelangrijk ?
Steyn Prins merkt op dat er vacatures zijn bij de
wijkbezoekers en bij het vrouwencontact.
Lize vraagt ook of een 6/12 predikantsplaats inhoud dat er
meer pastorale zorg kan worden verleend ? Is er een functie
omschrijving van Raymond Poede zijn werkzaamheden?
10. Inleiding Reint Wobbes over grafcultuur
, Na de pauze houdt dhr. Reint Wobbes een zeer interessante
inleiding over onze grafcultuur door de eeuwen heen
11. Sluiting
Preses Anne Koopmans dankt iedereen voor zijn/haar
bijdrage en in het bijzonder dankt hij Reint Wobbes voor
zijn inleiding en wenst ons allen wel thuis.

Bij deze de verjaardagen 75+ en huwelijksdatums
uit Woldendorp-Termunten-Borgsweer
21-04-1937 mw.J.Kuiper-Werkman Houwerdastraat 19
Termunten
22-05-1940 mw.L.G.Bakker-Bultjer A.Verburghwijk 53
Termunterzijl
30-05-1941 A.W.Scholtens-Hasselaar H.Berrelkampstraat
24 Woldendorp
08-06-1932 mw.W.Boneschansker-Nuus Groenelaan 12
Woldendorp
08-06-1940 mw.Iliohan-Postma Zwaagweg 30 Woldendorp
17-06-1939 mw.E.Kamphus-Wezeman M.Coendersbuurt
37 Termunterzijl
19-06-1932 mw.G.T.M.v.d.Scheer-Hindriks
P.Muntinghepad 1 Termunten
24-06-1943 A.K.Oosterbeek A.E.Gorterweg 22 Woldendorp
26-06-1943 H.B.Meijerhof-Bouwman Borgsweer 35A
Borgsweer

55 jaar getrouwd
15-05-1963 Elzerman-v.d.Vegt

Munster 8 Woldendorp

40 jaar getrouwd
02-06-1978 Prins-Nieuwold Bongiusweg 7 Termunten
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75 jaar en ouder

Een vriendenhand

Dhr. U.H. Sanders De Eiken 8

Zegt u wel eens: “Ik bid voor jou?”

(30-04-1943)
Mw.H. Hartsuiker Luttjeboer Menterne 21
(20-05-1932)
Mw.S. Heeres Hagenus HL Emmensweg 26
(25-05-1943)
Dhr. EA. Timmer Zuidbulten 18
(27-05-1937)

Dat doen we meestal niet zo gauw.
Wij vinden vaak iets vreemd en raar,
en blijven onbekenden van elkaar.
Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als het te persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan.

Dhr.A.E. Utrecht Tonnistil 46

Zo veilig ver bij ons vandaan.

(31-05-1938)

Maar mensen dicht bij u en mij,

Van harte gefeliciteerd

die lopen wij zomaar voorbij.

Bloemengroet 2018 gingen met een hartelijke groet
naar:

Ik denk dat u al helpen kunt,

25 febr.Mw.J Timmer Musch De Eiken 6
04 mrt. Dhr.E Westerhoff Hoofdweg 196
11 mrt. Dhr.E Dijkema Hoofdweg 75
18 mrt.Dhr A Moedt Ufkeshuis Siddeburen

als u ze tijd en aandacht gunt.
Er zijn bureaus voor dit en dat,
maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer.

25 mrt.Dhr en Mw Wolthek Klokkenborg 15

Hier ligt een opdracht van de Heer.

01 april Dhr en Mw Snijder Fam.Bronsweg 8

Leg één hand nu in die van Hem,

08 april Fam. Ludema Hoofdweg 172

en let voortdurend op Zijn stem.

15 april Dhr H Kloppenborg Kerkstraat 28

God wijst u dan zeker aan,

We hebben een gift mogen ontvangen voor de diaconie van
€ 50,00.
Waarvoor hartelijk dank

naar wie uw tweede hand moet gaan.
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9 maart 2018

Na de jaarlijkse herdenking bij het Joods-Monument vond
de presentatie van ons boek “Een Levend Monument” plaats
in de Petruskerk van Wagenborgen. Het was voor ons als
schrijvers een bijzondere gebeurtenis met zoveel mensen
van veraf en dichtbij. Momenten om nooit te vergeten.
We willen de Prot. Gemeente Oldambt en haar kerkenraad
heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de
kerk en daarnaast ook alle medewerkers die een steentje
hebben bijgedragen aan het welslagen van deze
indrukwekkende gebeurtenis.

De auteurs van het boek:
Rense Schuurmans en Anne Koopmans.
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