
 

 

 
 
 
Protestantse Gemeente De Dollert 
Finsterwolde 10 november 2019                   
Voorganger: ds. S. Rienstra 
Organist: dhr. Akkerman 

*************************************************************************** 
ORDE VAN DE DIENST  
 
WELKOM, MEDEDELINGEN  
ZINGEN: LIED 716: 1,2,3 (staande) 
STIL GEBED  
VOTUM EN GROET 
SCHULDBELIJDENIS 
INLEIDEND WOORD 
KYRIEGEBED  
ACCLAMATIE (GEZONGEN): LIED 301f: Heer, ontferm U. enz.  

[na  V Laten wij bidden – 3x] 
GLORIA: LIED 304: 1,2,3 
OPENINGSGEBED 
LEZING OT: Deut. 16, 13-15 (lector) 
ZINGEN: LIED: 65: 1, 5, 6 
EPISTELLEZING: 1 Kor. 10, 31-33 (lector) 
LIED voor het evangelie: 712: 1, 2, 3, 4 
EVANGELIELEZING: Lc. 22, 17-20 (voorganger) 
ACCLAMATIE: LIED 339a   
 [direct aansluitend na V Woord van de Heer. Wij danken God] 
OVERWEGING 
ORGELSPEL 
CREDO: LIED 340b   
DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER 
Acclamatie: LIED 367e   
 [na V Laat ons zingend bidden, bij Voorbeden, en na Stil Gebed] 
COLLECTE 
SLOTLIED 704: 1, 2, 3 (staande) 
ZEGEN     
GEMEENTE ANTWOORDT: Amen (3x) 
EN WEGZENDING 
*************************************************************************** 
Collectes: 1 en 2 tijdens de dienst, collecte 3 bij de uitgang. 
1: PKN – Dorpskerken  
Steun voor kleine kerkgemeenschappen 
'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers 
en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het 
dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorps-
coöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting 
van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat 
veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende mens-
kracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorps-
kerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. 
2: Kerk 
3: Verwarming gebouwen  
 



 

 

Komende dienst: 
zondag 17 – 11  09.30 uur  Bad Nieuweschans: Ds. Velema uit Uplengen hoopt dan voor te gaan 
 
Agenda: 
 
di 12-11 14.00 Bijbelgespreksgroep Beerta/Finsterwolde in de Tjamme 
wo 13-11 19.30 Gemeenteavond, Ons Gebouw Oostwold 
wo 13-11 19.45 Vrouwenvereniging Beerta in Tjamme 
za 16-11 10.00 Bezinningsdag kerkenraden streekgemeente in Irene (Winschoten). 
 
Dorcas voedselactie 
De boodschappen voor de voedselactie van Dorcas kunnen vandaag nog worden ingeleverd bij 
de leden van DiA, Dollert in Actie. Voor in de kerk staan de dozen hiervoor klaar. 
Tijdens de Dorcas Voedselactie zijn in heel Nederland 10.000 vrijwilligers op de been om pro-
ducten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te 
zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. 

 
Gemeenteavond 13 november 2019  
Op deze avond worden 2 onderwerpen besproken: 
Samenwerking binnen de Streekgemeente.  
Eventuele overdracht van het kerkgebouw van Nieuwolda aan de Stichting Oude Groninger 
Kerken.  
De kerkenraad nodigt u bij dezen van harte uit voor deze gemeenteavond. 
19.30 uur in Ons Gebouw aan de Goldhoorn in Oostwold. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. 
 
Diensten terugluisteren 
Het rechtstreeks uitzenden van onze kerkdiensten is veranderd. Vanaf vandaag via kerkom-
roep.nl. (Net als onze buren in de streekgemeente). 
Zij die gewend zijn om via de website van de kerk naar de uitzending te gaan, zullen dan direct 
op onze eigen “luisterpagina” terecht komen en daar zal dan te zien zijn dat de live uitzending 
actief is. De link die gevolgd wordt is: kerkomroep.nl/#/kerken/21869 
Ook voor terugluisteren kunt u deze procedure volgen.  
En voor zomerdiensten en de streekgemeente-diensten kunt U via kerkomroep.nl de kerk zoeken 
waar de dienst gehouden wordt. 
 
https://reiderland.protestantsekerk.net     
DE NIEUWE WEBSITE IS ONLINE: https://dedollert.protestantsekerk.net     
 


