juni

Contact

2018

Kerkblad voor de Protestantse gemeente
Eems-Dollard.
Wagenborgen-Woldendorp-Termunten-Borgsweer
Oplage: 170 exemplaren
per jaar

Verschijnt 5x

Inleveren kopij

Verschijnt:

10 sept. 2018

17 sept. 2018

3

Diensten van 1 juli - 23 september 2018
zondag 1 juli 9.30 u

zondag 8 juli 9.30 u
dienst van S & T.

zondag 15 juli 9.30 u

ds. mr. R. Poede ,Wittewierum
organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Bennie Beekhuis
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
uitgangscollecte: Kinderkamp
Termunten
Wagenborgen
ds. mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Tinka de Vries
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: onderhoud orgels
Wagenborgen
ds. Helmantel, Midwolda
Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Evelien Ploeger
Collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: Bloemenpotje
Wagenborgen

Zondag 22 juli 11.00 u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: ???
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Garrelt Perdok
Collecten: 1ste Diaconie, 2de kerk.
Uitgangscollecte: Noodhulp diaconie
Wagenborgen
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Zondag 29 juli 9.30 u mevr. T. Sikkema, Delfzijl
Organist: ????
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: kerk rentmeesters.
Wagenborgen
Zondag 5 aug.11.00 u Drs. E. Vroom, Veendam
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk.
Uitgangscollecte: Onderhoud
kerkelijke gebouwen
Wagenborgen
Zondag 12 aug. 9.30 u drs. H. H. Hoekstra, Emmen
Organist: ??????
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk.
Uitgangscollecte: Kerk in actie,
zending
Woldendorp
Zondag 19 aug. 9.30 u mevr. A.P. Kruijf
Organist: Piet Dijkhuis
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Rode Kruis
Woldendorp
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Zondag 26 aug.11.00 u drs. H.H. Hoekstra, Emmen
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk.
Uitgangscollecte: Diaconie.
Wagenborgen

U ziet dat in juli de diensten in Wagenborgen gehouden
worden. De kerk van Woldendorp en Termunten worden
gerestaureerd, we hopen in augustus weer in Woldendorp
te kunnen kerken.

Zondag 2 sept. 9.30 u

ds. J. Hommes Slochteren
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Tonnie Kramer
kindernevendienst: vakantie
Collecte: 1e Diaconie, 2e kerk.
Uitgangscollecte: missionair werk
Woldendorp

Wij zien hier op aarde
mens en dier gebrek lijden
gebrek aan brood, aan water,
gebrek aan zorg, aan liefde,
gebrek aan doel en zin,
gebrek aan ruimte en vertrouwen,
gebrek aan plaats onder de zon.

Zondag 9 sept. 9.30 u

ds.mr. R. Poede, Wittewierum
Organist: Piet Dijkhuis
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst:
Collecten: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: jeugd, eigen
gemeente.
Woldendorp

Als deze aarde het beloofde land is,
van uw goede schepping
laat dan alle gebrek, alle gemis en tekort
herschapen worden vanuit uw tegoed.

Zondag 16 sept. 9.30 u

Ds. J. Helmantel, Midwolda
Organist: ?????
Koster: Abel Moedt
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:vredesweek
Wagenborgen

Zondag 23 sept.9.30 u
ds.mr. R. Poede, Wittewierum
startzondag
m.m.v. In Corpore
Koster: Gerrie Kuipers
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte: startzondag
Wagenborgen.
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Zomertijd.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.
Oud papier.
Zaterdag 21 juli en zaterdag 18 augustus en 15
september wordt het oud papier weer opgehaald. Vanaf
9.00 uur kunt u het bij de weg neerzetten. Hulp is nog
steeds welkom. We vertrekken vanaf de Ontmoeting om
9.00 uur.
Gift.
De kerkrentmeesters mochten €50,00 en € 100,00
ontvangen, ook mochten we 2 “ padschoffels “ ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor.
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Collecten.
Zondag 1 juli is de uitgangscollecte voor onze eigen jeugd.
In de vieringen kunnen we elke zondag luisteren naar
orgelmuziek. Deze orgels moeten onderhouden worden.
Zondag 8 juli vragen we uw bijdrage hiervoor.
De diaconie steunt vele doelen, in het dorp, maar ook
wereld wijd. Daarom is de collecte op 15 juli voor de
diaconie.
In onze wereld is veel onrust. Mensen vluchten voor oorlog,
natuurrampen. De collecte op zondag 22 juli is voor de
noodhulp.
Zondag 29 juli vragen we uw bijdrage voor de
kerkrentmeesters en zondag 5 augustus is de collecte voor
de kerkelijke gebouwen.
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit
schaamte thuis gehouden. Zij krijgen daardoor geen
onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en
kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs aan.
Kerk in actie steunt dit project. Zondag 12 augustus is de
collecte voor deze kinderen.

Het Christelijk Spiritueel Centrum richt zich op zoekers
naar ontspanning, rust.
Of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.
Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en
religieus geïnteresseerd. In Hilversum is hiervoor de ruimte.
Steunt u dit project ook? Zondag 2 september is de collecte
hiervoor.
Zondag 9 september is de collecte voor onze eigen jeugd.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Juist nu is het
belangrijk om aan vrede te werken. Als Protestantse kerk
doen we dat door samen met de plaatselijke kerken
praktische hulp te bieden of een luisterend oor te bieden
aan de vluchtelingen. Kerk in actie en PAX vragen uw
financiële ondersteuning. Zondag 16 september is de
vredesweekcollecte.
Zondag 23 september is de startzondag. De collecte is
bestemd voor deze zondag.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Iedere zondag wordt er een bloemetje bij iemand uit één van
onze dorpen bezorgd. Zondag 19 augustus is de collecte
voor het “ bloemenpotje “.
De diaconie verzorgd het hele jaar door voor bijzondere
avonden, zoals een vrijwilligers avond, fruit bij de
dankdienst voor gewas en arbeid, de kerstgroet, de
kerstmiddag. Zondag 26 augustus is de collecte voor dit
doel.
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Kerkblad juli 2018
Het lijkt al weken zomer in Nederland. Heerlijke lange
zomeravonden, waarop je nog heerlijk buiten kunt zitten,
glaasje wijn, bier of fris erbij. Zo af en toe een BBQ. Het kan
niet op lijkt het wel. Alhoewel ik laatst iemand hoorde
zeggen. Er is al zoveel mooi weer geweest dat ik bang ben
dat het straks op is. Maar gelukkig werkt het niet zo.
Al met al denk ik op zulke dagen wel eens dat de
klimaatverandering blijkbaar niet alleen maar nadelen
heeft.
Maar dat is maar schijn natuurlijk. Afgelopen zomer was ik
in Zuid Italië. De temperatuur liep daar regelmatig op tot
40 graden en hoger. Er was al in tijden geen regen gevallen
en dat zag je ook duidelijk in het landschap. Alles was dor
en geel, geen groen stukje gras te ontdekken en ook de
akkers lagen er troosteloos en droog bij. En als we nog een
stukje zuidelijker gaan, naar Afrika, zien we dat de woestijn
oprukt. Het leefgebied van de mensen wordt kleiner en ook
de mogelijkheden om een bestaan op te bouwen.
Ik geef eerlijk toe dat ik mij ook niet altijd bewust ben
geweest van de gevolgen van de klimaatverandering. Maar
als je de laatste jaren een beetje het nieuws volgt zie je toch
te veel om je ogen er voor te sluiten. Het toenemend aantal
tropische stormen, die enorme schade aanrichten. Hele
landbouwgebieden die niet meer gebruikt kunnen worden.
Op de ene plek wordt het te nat, op de andere te droog.
Het is helaas niet alleen maar het mooie weer hier.

Als we dat bij onze dagelijkse keuzes maar een beetje voor
ogen houden dan is er al een wereld gewonnen.
Ik wens u een hele goede vakantietijd en geniet van het
mooie dat ons gegeven is.
Ds Raymond Poede

Kindernevendienst

De zomervakantie is in aantocht. Tijd voor ontspanning,
even geen school, goed uitrusten zodat we er na de vakantie
weer flink tegenaan kunnen! Voor een aantal van ons is dat
op het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat we afscheid
gaan nemen van Elsiena en Charlotte. We doen dit op
zondag 8 juli en we maken er met elkaar nog een leuke
kindernevendienst van.
Wie ons ook gaat verlaten is Esther, zij heeft een aantal
jaren de kindernevendienst geleid en stopt daarmee nu ze
plaatsneemt in de kerkenraad. Esther, bedankt voor je inzet
en enthousiasme!
We wensen iedereen alvast een hele fijne zomer toe!

Langzaam dringt het besef door dat we er toch iets aan
moeten doen, omdat het zo niet goed komt. En het goede
nieuws is dat de meeste schade wordt aangericht door de
mensen zelf. Is dat goed nieuws zult u misschien denken, ja
want dan kunnen we daar als mensheid ook iets aan doen,
we zijn er zelf bij.
In de kerk hebben we het dan over rentmeesterschap. Of
iets ander gezegd. We hebben de aarde geleend van onze
(klein)kinderen en dus hoort het ons een zorg te zijn hoe wij
die doorgeven. Geven we een uitgeleefde planeet door of
proberen we haar zo goed en kwaad als dat gaat te
behouden en nog beter een beetje mooier te maken.
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Predikantsplaats;
Er zijn op dit moment ontwikkelingen die ons optimistisch
stemmen betreffende uitbreiding van onze predikantsplaats
van 4/12 naar 6/12. Er zijn nog wat formaliteiten die
moeten worden vervuld. We hopen in het volgende Contact
volledige duidelijkheid te hebben.
Petruskerk Woldendorp; de restauratiewerkzaamheden
zijn op dit moment nog bezig. Naast de werkzaamheden aan
het gebouw willen we de oude bijbel die we hebben
ontvangen ook laten restaureren. Verder zal er onderzoek
plaatsvinden naar de grafstenen in de kerk en bij de ingang.
Op een goed moment zullen we een officiële ingebruikname
organiseren waarbij aan deze drie zaken passende aandacht
wordt gegeven.
De Ontmoeting; We zijn tot een akkoord gekomen met het
CVW. Dit betekent dat de bevingschade kan worden
hersteld. Daarnaast zijn wij van plan een grote renovatie
door te voeren. De keuken voldoet bijvoorbeeld niet meer
aan de eisen des tijds. Ook de wetgeving betreffende hygiëne
en omgang met voedingsproducten maken deze renovatie
noodzakelijk. Duurzaamheid is een belangrijk punt dat we
ook mee willen nemen in het plan.
Stichting begraafplaatsen; In eerste instantie mochten
alleen leden van de Protestantse Gemeente Eems Dollard
zitting nemen in het bestuur. Dat vonden wij tekort doen
aan onze vrijwilligers. Op dit moment is er nog een
bestuursplaats vacant. We hebben nog enkele personen die
we kunnen benaderen. Waarschijnlijk kunnen we u in het
volgende Contact meedelen dat de Stichting aan het werk
kan.

Kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters komen iedere maand in vergadering
bij elkaar. De financiële zaken worden besproken. Ook de
praktische zaken komen aan bod. De kerk heeft een eigen
kopieer machine. Jan van der Laan is de beheerder en
uitvoerder hiervan. Liturgieën en het Contact worden
gemaakt. Er wordt nu gekeken naar een hecht en
vouwmachine, om het werk makkelijker te maken. Jan is
samen met Gerrie de technische man voor onze gemeente.
Gerrie Kuipers verleent hand en span diensten, onkruid
bestrijden, lampen vervangen. Bennie Beekhuis is het
aanspreekpunt voor Woldendorp, Termunten en Borgsweer.
Evert Hamminga beheerd de financiën, Trijn Ploeger
verzorgd de correspondentie.
De kerk in Woldendorp en Termunten worden binnen in
gerestaureerd, het is nog onbekend wanneer dit werk klaar
is. Ook wordt de Ontmoeting aangepakt. Het interieur is
vele jaren oud, de stoelen worden minder, ook de vloer
bedekking is aan vervanging toe. Er is voor dit project een
commissie in het leven geroepen om te kijken wat en hoe
het vervangen moet worden. We hopen na de zomer met dit
project te kunnen starten. Op 8 mei zijn de vrijwilligers van
de begraafplaatsen van Woldendorp, Termunten Borgsweer
bij elkaar geweest op uitnodiging van de kerkrentmeesters.
Om kennis te maken met elkaar en te overleggen hoe de
werkzaamheden verlopen,. Het was een goede bijeenkomst.
We hebben als kerkrentmees afscheid genomen van Bene
Perdok. Heel veel jaren heeft hij dit werk gedaan, met
ondersteuning van zijn vrouw Greet. Bene blijft echter nog
steeds actief, rond de kerk van Woldendorp is hij nog druk
met het gras en de heg. De pastorie staat nog in de
verkoop, er is nog niets over te melden.
De vakantie tijd breekt aan. Velen trekken er op uit, andere
landen bezoeken, een andere omgeving, even niets doen. Wij
wensen u allen een goede tijd toe, ook voor de thuisblijvers.
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Mededelingen van de kerkenraad.
De restauraties aan de fresco’s in de kerk in Woldendorp
vorderen gestaag maar duren langer dan verwacht. We gaan
er van uit dat we 1 augustus weer een dienst in de kerk
kunnen houden . Restauratie werkzaamheden verlopen niet
altijd zoals men verwacht, ook de restauratie en verbouwing
van de Termunter kerk die op 1 juni zou starten is wegens
haperende fondswerving nog niet begonnen.
Wegens deze verbouwing was de jaarlijkse zomermarkt dit
jaar al een lentemarkt geworden zodat de bouwvakkers hun
gang konden gaan. Verder is er geen activiteit zoals
concerten en openstelling van de kerk op de zondag middag.
De Stichting Oude Groninger Kerken gaat eerst de muren
en ramen herstellen en de verbouwing van de kerk vindt op
een later tijdstip plaats. De verwarmingselementen in de
banken bevatten asbest, dit moet als eerste worden
gesaneerd.
Het was de bedoeling de banken te vervangen voor stoelen,
vloerverwarming te installeren, de keuken te vergroten en
een podium met een liturgie tafel aan de oostzijde van de
kerk te plaatsen zodat de kerk weer in zijn oorspronkelijke
staat hersteld gaat worden en er meer evenementen in de
kerk plaats kunnen vinden.
Met de restauratie van de oorlogsschade was er een
preekstoel aan de westzijde van de kerk geplaatst
vermoedelijk omdat de oost muur zo mooi is. Met de
reformatie zijn alle fraaie katholieke elementen zoals
piscina, offertafel en beelden vernield of weggestopt, met de
restauratie van de oorlogsschade kwamen deze elementen
weer tevoorschijn . Maar een protestantse kerk zonder
preekstoel kon in 1949 niet. Nu is de preekstoel en de
eventuele plaats ervan reden tot discussie. Kan een kerk
zonder preekstoel , ook al heeft deze geen functie meer ?
Tegenwoordig kan een preek ook heel goed vanachter een
liturgie tafel.
Helaas is het financiële plaatje nog niet op orde zodat we
ook na de restauratie van de muren nog op de banken
moeten zitten met het gezicht naar het westen.
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Omdat ook de kerkenraad verwachte dat de restauratie in
Termunten op 1 juni zou beginnen zijn alle diensten tot
nader order in de Petruskerk van Wagenborgen.
Zo zitten er toch positieve kanten aan om meer dan één
kerk tot onze beschikking te hebben.
De voorbereidingen van de kerstnachtdienst in Woldendorp
en Termunten zijn alweer begonnen , door de SOGK is
beloofd dat de eerste fase van de restauratie met kerst
gereed is. We houden hen aan deze belofte.
Steyn

Bij deze de verjaardagen 75+ en huwelijksdatums
uit Woldendorp-Termunten-Borgsweer
06-07-1942 mw.F.M.Noordam-de Koning
Lalleweer 7

Borgsweer

07-07-1941 P.Bakker A.Verburghwijk 53

Termunterzijl

21-07-1940 B.Perdok A.E.Gorterweg 15

Woldendorp

01-08-1938 mw.F.G.Oudman-v.Niejenhuis
Baamsum 11

Termunten

03-08-1938 mw.E.Bakker

Woldendorp

Zwaagweg 58

11-08-1928 J.Kuiper Houwerdastraat 19

Termunten

11-08-1942 mw.G.Brouwer Trambaan 1

Woldendorp

09-09-1941 mw. Reineking- Wolterman
Schepperbuurt 18

Termunterzijl

55 jaar getrouwd op:
02-07-2018 fam. Bos-Telkamp
Kenninckweg 8

Termunten
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75 jaar en ouder
Mw. A. L. Kuper Hoofdweg 78

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

(05-07-1940)
Mw.L.D. Bult G.Boelmanweg 76

22 april Mw.B. Doornbos Kerkstraat 30

(07-07-1943)

29 april Dhr en Mw. Dijkema Meedhuizen

Mw.H. Wolthek Klokkenborg 15

06 mei Fam.van der Veen Kerkstraat 76

(10-07-1943)

13 mei Dhr en Mw. Schortinghuis Menterne

Dhr.E. Dijkema Hoofdweg 75

20 mei Mw.A. van der Molen G.Boelmanweg 54

(19-08-1934)

27 mei Mw.R. de Graaf H L Emmensweg 7

Mw.H. van Vianen Klokkenborg 52

03 juni Mw.B. Poede Wittewierum

(09-09-1939)

10 juni Dhr en Mw. Ploeger Kerkstraat 17

Mw.G. van Antwerpen G.Boelmanweg 17

17 juni Dhr en Mw. Vos Hoofdweg 160

(12-09-1937)
Mw.E. Haan Zuidbulten 20
(13-09-1940)
Van harte gefeliciteerd
Huwelijksjubilea
Dhr.en Mw.Ufkes De Hoogte 35
(29-06-2018) 45 jaar getrouwd
Dhr.en Mw.Hidding Akeleistraat 15
(09-09-2018) 30 jaar getrouwd
Dhr.en Mw.Godlieb Hoofdweg 67
(16-09-2018) 30 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Bedankjes
We hebben een gift mogen ontvangen van € 50,00.
Namens de diaconie onze hartelijke dank
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