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Inleiding 
Aangezien ons kerkblad slechts 1x per 2 maanden 
verschijnt kunnen er in de tussentijd wijzigingen of 
belangrijke mededelingen zijn. Daarom hebben we 
gemeend u op deze manier te moeten informeren 
over ontwikkelingen in onze gemeente. 
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan de 
leden van onze gemeente en diegene die nauw 
betrokken zijn bij onze gemeente. 
Mensen die niet digitaal bereikt kunnen worden 
zullen we proberen op een andere manier op de 
hoogte te stellen. 
Mocht u zelf in uw omgeving mensen tegenkomen 
die het bericht niet hebben ontvangen of gemist 
hebben informeer hen dan ook even.  
 
Kerkdiensten. 
Er is een wijziging in de locatie van de kerkdienst 
komende zondag 1e pinksterdag. 
In BijEen staat vermeld dat de dienst in de 
doopsgezinde kerk in Stadskanaal is. 
Echter door een communicatiestoring kan dat niet, 
omdat de doopsgezinden een eigen dienst 
hebben. 
Onze dienst is daarom verplaatst naar de kerk 
in Winschoten, begint om 10.00 uur en de 
voorganger is ds. Simon Rienstra. 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie 
te drinken. 
Bij deze gelegenheid nemen Ivette en Jeroen wat 
lekkers mee, omdat ze volgende week weer 
vertrekken naar Bali 
 
Buitendag op 12 juni. 
Zoals u in BijEen heeft kunnen lezen organiseert 
onze gemeente dit jaar de Noordelijke Lutherse 
Buitendag. 
Bij deze nog even het verzoek om u hiervoor op te 
geven. Dan kunnen we rekening houden met de 
lunch en de rondleidingen bij Siep&Co. 
 
Opgeven bij één van de kerkenraadsleden of via 
elgoostgroningen@gmail.com. 
 
 
 
 
 

 
Overige diensten nog niet vermeld in BijEen 
 
Op 24 juli is er geen dienst in onze gemeente. We 
gaan dan op bezoek bij de Gereformeerde kerk in 
Nieuwe Pekela. 
Dit is een traditie van de afgelopen jaren waarbij 
we onderling bij elkaar op bezoek gaan. 
De voorganger in de dienst is ds.Volbeda en begint 
om 9.30 uur 
 
Op zondag 31 juli is er dienst in de kerk in de kerk 
in Pekela. Deze begint om 10.00 uur en de 
voorganger is ds. Simon Rienstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens van de gemeente zijn: 
Scriba: Ed Donga, Parklaan 15 9521 GA Nieuw 
Buinen. 
E-mail: elgoostgroningen@gmail.com 
Actuele mededelingen vindt u op de website. 
Website: www.luthersoostgroningen.nl 
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