
 
 

NIEUWSBRIEF 
= donderdag 13 januari 2022 = 

 
Inhoud 
- Oecumenische viering Winschoten 
- Oecumenische viering Veendam 
- Nationaal gebed voor vrede en 
  verbinding 
- Overlijden 
- Opbrengst Kerst-Inn Winschoten 
---------------------------------------------- 
Oecumenische viering 
Winschoten 
 
Op zondag 16 januari organiseert de 
Raad van Kerken een Oecumenische 
dienst voor de Biddag van de Eenheid in 
de Marktpleinkerk. 
 
Aanvang: 9.30 uur.  
Voorganger: pastoor A.G. Buter.  
Organist: B. Tiggelaar. 
Met medewerking van het St. Vituskoor 
onder leiding van G. Kühn.  
 
De opbrengst van de collecte komt ten 
goede aan gevluchte Syriërs in Libanon, 
Jordanië en Irak. Een project van Kerk in 
Actie. 
U kunt uw bijdrage storten op het 
rekeningnummer van de diaconie PGW of 
op het Algemeen rekeningnummer van 
de geloofsgemeenschap St.Vitus: 
NL98 INGB 0001 0217 03 
o.v.v. Biddag 2022.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
In verband met de lockdown kunnen we 
u als kerkganger helaas niet verwel-
komen. 
De oecumenische viering is te volgen via 
www.pg-winschoten.nl 
 
Klik op de liturgie van de kerkdienst die 
u wilt bekijken. Klik vervolgens op het 
blauwe onderstreepte gedeelte van de 
zin “U kunt deze viering bekijken via 
deze link”. Nu start de uitzending. Deze 
link is beschikbaar vanaf ongeveer 9.20 
uur. 
 

 
---------------------------------------------- 
Oecumenische viering Veendam 
 
Zondag 16 januari is er in de Grote Kerk 
van Veendam een Oecumenische Ont-
moetingsdienst uitgaande van de Raad 
van kerken van Veendam e.o. 
 
Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: ds. Marien Grashoff. 
Organist: Bram Hulsebos. 
De dienst is te volgen via 
www.kerkomroep.nl#/kerken/10019 
---------------------------------------------- 

 
 



Nationaal gebed voor vrede en 
verbinding 
 
Aan de vooravond van de Week van 
gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 
januari een Nationaal Gebed plaats. De 
initiatiefnemers zijn getroffen door de 
verdeeldheid tussen mensen, in geloofs-
gemeenschappen en de samenleving 
rond de aanhoudende coronacrisis.  
In het gebed wordt God gevraagd om 
vrede, verbinding, mildheid en eenheid. 
 
In een programma op NPO2 van 20.00 – 
21.30 uur spreken diverse christelijke 
vertegenwoordigers een gebed uit. 
Daarnaast wordt er aan de hand van 
persoonlijke verhalen duidelijk hoe de 
coronacrisis mensen raakt.  
 
Het programma is live te volgen via 
www.nationaalgebed.nl en wordt ver-
zorgd door de EO.  
Overige initiatiefnemers zijn de PKN, 
Missie-Nederland, Niet Alleen, de Raad 
van Kerken in Nederland en Samen Kerk 
in Nederland. 
---------------------------------------------- 
 
Overlijden 

† 
Op 2 januari overleed in het Dokhuis in 
Oude Pekela op 80-jarige leeftijd 

Margaretha (Gretha) Grol - Schut 
 

Op 7 januari namen we afscheid van 
haar in de St. Vituskerk in Winschoten. 

---------------------------------------- 

† 
Op 4 januari overleed op 90-jarige 
leeftijd 

Rikus (Hinderikus Jan) Weerts 
 

De uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op 7 januari. 

---------------------------------------- 

† 
Op 4 januari overleed, 75  jaar oud, 

Maria Gijsberta (Ria)  
van der Burg - Timmer 

 
De uitvaart in de St. Vituskerk in 
Winschoten heeft op 11 januari plaats-
gevonden. 

--------------------------------------- 

† 
Op 6 januari is overleden, 66 jaar oud, 

Marion Anna Maria Josephina 
(Marion) Lowes 

 
Haar uitvaart vond plaats 13 januari in 
crematorium Cereshof in Stadskanaal. 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen alle families heel veel sterkte 
in deze droevige omstandigheden. 
---------------------------------------------- 
 
Opbrengst Kerst-Inn Winschoten 
 
Vanaf half september is er door veel 
vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbe-
reidingen voor de Kerst-Inn. Op de 1e 
adventzondag werden adventskransen 
en grafstukken verkocht en we gingen 
door met kniepertjes bakken en verko-
pen. Ze kwamen overal terecht, zelfs in 
Drenthe, Friesland en Brabant. Op 11 
december werden op het kerkplein 
kniepertjes gebakken en liepen alle ver-
kopen als een trein.  
Voor het bakken van de kniepertjes had-
den we dit jaar nodig: 360 pakjes room-
boter, 180 kilo suiker, 180 kilo bloem, 
1015 eieren en 540 zakjes vanillesuiker. 
De locatieraad en het pastoresteam zijn 
buitengewoon trots op onze vrijwilligers. 
Graag wil ik de sponsoren heel erg be-
danken voor o.a. de eieren, de soep en 
lekkernijen.  
  
De hele verkoop, d.w.z. de kniepertjes, 
adventskransen, kerststukken, grafstuk-
ken, heeft in totaal € 4307,70 opgele-
verd. De opbrengst is bestemd voor de 
reparatie van het orgel. 
Iedereen die op welke manier dan ook 
heeft meegeholpen heel erg bedankt!! 
We hopen dit jaar op 9 december een 
grote kerstmarkt te kunnen organiseren 
met kerststallententoonstelling en niet te 
vergeten “Vitus in het licht.” 
 
Margret Pater 


