
  Nieuwsbrief 21 mei 2020 
PG Slochteren en PG de Woldkerken   

Afsluiting 

In de Leerkamer gezeten pakte ik een (oude) bijbel en sloeg die open:  

Psalm 62. Boven deze Psalm de titel: Stilheid en vertrouwen. 

 

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, 

Van Hem is mijn heil; 

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, 

Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. 

 

Dat deze (oude) woorden ook nieuwe woorden voor vandaag mogen zijn.   

Alle goeds en de wens dat u allen gezond blijft. 

 

Ds. Harry Eringa 

 

 
 

  

 
 
 
Bezinning 
Hemelvaart ligt net achter ons en Pinksteren dienst zich aan. Helaas is er nog 

steeds geen mogelijkheid om dit samen te vieren. De maatregelen rondom het 

‘corona-virus’ worden langzamerhand verder versoepeld en dat is een stap in de 

goede richting. Tegelijkertijd blijft er sprake van geduld en voorzichtigheid. Al met 

al zijn drie van de christelijke feesten ‘gevierd’ zonder samen-zijn, zonder 

samenzang, zonder samen bidden, zonder samen het Heilig Avondmaal te vieren, 

zonder samen koffie te drinken. Dat alles geeft een ‘bedroefd’ gevoel. Maar 

hopelijk is er in onze hoofden ook sprake van een weten en vertrouwen dat God 

met ons meegaat, zoals in de verhalen van het volk Israël. God, die als een 

wolkkolom en een vuurzuil zijn volk begeleidde en nabij was. Als de nood hoog 

was, was er toch ook brood (manna), vlees (kwartels) en drinken (water uit de 

rots). Dat wij ook kunnen leven vanuit en met dit geloofsvertrouwen. 

 
 
Kerkdiensten juni 

De afgelopen tijd zijn de kerkdiensten aangeboden op de website van de 

gemeenten en op zondag om 11:00 uur ook via RegioNieuws TV (kanaal 47 Ziggo 

en kanaal 1464 KPN). We zijn dit samen gaan doen met onze buurgemeenten 

Siddeburen en Scharmer/Harkstede. De kerkenraden hebben besloten deze 

samenwerking in ieder geval voor de maand juni door te zetten:  

 

31 mei   Harkstede Pinksteren - alle drie  

                                                   de voorgangers 

  7 juni  Slochteren ds. W.H. Eringa 

14 juni  Siddeburen ds. G.J. Weessies 

21 juni  Harkstede ds. L. van der Weide 

28 juni  Schildwolde ds. W.H. Eringa  

 



 

Kerkdiensten juli en augustus 

Voor de maanden juli en augustus is nog niets definitiefs afgesproken. De 

kerkenraden zullen zich hier in de maand juni over buigen. Afspraken die nu 

gemaakt zijn of worden, kunnen door nieuwe regelgeving van de overheid 

worden aangepast en dus is vér vooruit kijken vooral ‘koffiedik-kijkerij’. Dat 

neemt niet weg dat er al wel nagedacht wordt over de komende 

zomermaanden.  

 
 
Kerkelijke activiteiten 

Wat duidelijk is: ook in de maand juni zullen alle kerkelijke activiteiten die 

ingepland stonden worden afgelast. En daarmee zal de laatste filmavond, die 

nog open stond (ingepland op 12 juni) niet doorgaan evenals de 

inloopmiddag voor ouderen van 17 juni (in: De Leerkamer). We houden nog 

even een slag om de arm of de inloopmiddagen van juli en augustus wel door 

kunnen gaan, al lijkt die kans nu niet erg groot. Dat zal in de Woldbode van 

eind juni bekend gemaakt worden.  

 

De komende tijd zal een overzicht gemaakt worden van de activiteiten die we 

in het nieuwe kerkelijk jaar (september 2020-juni 2021) willen gaan starten. 

Hierover later meer. 

 

 

Openstelling Woldkerken in juni 

In de maand juni zullen er nog geen gewone kerkdiensten zijn. Toch zijn er 

geluiden dat mensen graag even de kerk in zouden willen lopen. De 

Woldkerken hebben besloten om twee kerken in de maand juni open te 

stellen.  

Walfriduskerk te Hellum - iedere zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur 

Kerk te Schildwolde        - iedere zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur 

 

Even het huis uit op zoek naar een stukje rust en/of bezinning? Dan wel voor 

fietsers en/of wandelaars ….  om er even binnen te lopen. 

U bent van harte welkom. 

 

  

Collecten 

In de afgelopen maanden hebben we in de kerkdiensten gevraagd of u geld apart 

wilde leggen om zo, wanneer we weer samen konden vieren, tot een ‘monster-

opbrengst’ voor de kerk en diaconie te komen. We hopen dat u deze oproep ook 

heeft nagevolgd. Ondertussen schrijdt de tijd voort en is nog steeds onduidelijk 

wanneer we weer samen kerkdiensten kunnen vieren. Onder tussen gaan de 

kosten door en zijn er ook veel bestemmingen die daardoor veel minder geld 

krijgen. De kerk en de diaconie doen daarom een nieuw voorstel: het geven van 

de gaven via de bank. Met deze gaven kunnen de ‘Goede doelen’ en de doelen 

van ‘Kerk-in-actie’ financieel worden ondersteund. Doet u mee? 

Voor het gemak daarom hieronder de bankrekeningnummers: 

 
Bankrekeningnummers 

PG de Woldkerken (Schildwolde, Overschild, Hellum, Noordbroek) 

College van kerkrentmeesters      NL83 RABO 0373 7287 94    

Diaconie NL74 RABO 0373 7390 44    

 

PG Slochteren (Schildwolde, Slochteren, Froombosch, Kolham) 

College van kerkrentmeesters      NL37 RABO 0359 4066 02 
NL10 INGB 0005 3632 61 

Diaconie NL48 RABO 0359 4073 74 

 

 

Bereikbaarheid ds. Harry Eringa 

In deze tijd van de coronacrisis ben ik iedere dag ‘s morgens van 10:00 - 11:00 uur 

en ‘s middags van 14:00 - 15:00 uur telefonisch bereikbaar op 06-15 36 30 02. 

In de komende tijd hoop ik dat ik meer aanwezig kan zijn in de gemeente. Als 

opstap ben ik daarom sinds week 20 weer aanwezig op:  

 

• dinsdagmiddag in de Schakel van  

    12:15-13:30 uur en op  

• donderdagmiddag in De Leerkamer van 

    12:15-13:30 uur.  
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