
 

 

 
 
Protestantse Gemeente De Dollert 
Finsterwolde 8 december 2019    
2e zondag van Advent                
Voorganger: ds. I. de Boer 
Organist: dhr. Akkerman 

*************************************************************************** 
ORDE VAN DE DIENST  
WELKOM, MEDEDELINGEN  

V O O R B E R E I D I N G 
Intochtslied: Psalm 80: 1 en 2 
Votum: V.: Op deze tweede adventszondag zijn wij hier samengekomen  
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Begroeting: V.: De Heer zij met u  
A.: Ook met u zij de Heer 
Bemoediging: V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Gebed van toenadering: V…… 
 (hierna gaan allen zitten) 
Uitleg bij de bloemschikking 
Zingen: Lied 465 
Kyrie: V.: …. Bidden wij allen samen 
Smeeklied: Lied 1009, alle verzen 

D E  H E I L I G E  S C H R I F T 
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift 
Eerste lezing: Micha 4: 1 t/m 8  (lector) 
Zingen: Lied 462: 1, 2, 5 en 6 
Tweede lezing: Matteüs 3: 1 t/m 12 (predikant) 
Zingen: Lied 456b: 1, 2, 3, 4 en 5  
Overdenking 
(orgelspel) 
Zingen: Lied 466: 1, 2, 6 en 7 

G E B E D E N  E N  G A V E N 
Gebeden met stil gebed en “Onze Vader” 
Toelichting op schrijfactie Amnesty International 
Collecte 

A F S L U I T I N G 
Slotlied: Lied 771, alle verzen 
ZENDING EN ZEGEN     
GEMEENTE ANTWOORDT: Amen (3x) 
 
*************************************************************************** 
Collectes: 1 en 2 tijdens de dienst, collecte 3 bij de uitgang. 
1: Voedselbank Oldambt: De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieu-
weschans (Rehoboth) en Finsterwolde (’t Schienvat). De voedselbank is een initiatief vanuit 
de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed 
hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één-ouder 
gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstandsniveau leven. 
2: Kerk 
3: Algemeen kerkenwerk  
 
 



 

 

In deze dienst: Schrijfactie Amnesty International  
Op 10 december bestaat de Verklaring van de Rechten van de Mens 71 jaar. Helaas worden 
mensenrechten op veel plekken in de wereld nog steeds geschonden en daarom voert Amnesty 
International rond deze datum altijd extra acties uit.  
Wij doen weer mee met hun handtekeningenactie, waarin dit keer Nasu Abdulazziz uit Nigeria 
centraal staat. In 2017 kwamen slopers onverwacht naar Otodo Gbame, de wijk in de Nigeri-
aanse megastad Lagos waar Nasu woonde. Op bevel van de overheid werden honderden huizen 
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De slopers schoten mensen dood en verwoestten 
hun bestaansmiddelen. De bewoners vluchtten in paniek; sommigen sprongen in de nabijgele-
gen lagune en verdronken. Uiteindelijk raakten 30 duizend mensen dakloos. Nasu Abdulazziz en 
zijn lotgenoten eisen nu onderdak en een schadevergoeding.  
Tijdens deze dienst zal de handtekeningenlijst door de kerk gaan en de lijsten zullen door Am-
nesty aangeboden worden aan de regering van Nigeria. Keer op keer blijkt dat het werkt om 
regeringen op deze manier op hun verantwoordelijkheden te wijzen, wij hopen dan ook dat veel 
mensen deze lijst willen ondertekenen! 
 
A FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS  uitgevoerd door Cantorij Wagenborgen.  
Vanmiddag om 15.00 uur hier in de Stefanuskerk te Finsterwolde.  
In 1918 werd het “Festival” voor het eerst gehouden op de kerstavond in Cambridge. 
Sindsdien is het “Festival” een geliefde gebeurtenis geworden in de Advents-en Kersttijd.  
De basis wordt gevormd door negen lezingen en gezangen, hetgeen terug te voeren is naar de 
“Metten” de nachtelijke getijden in de kloosters. De Engelse Carol komt voort uit kerkelijke 
feesten en bijeenkomsten en kan van streek tot streek verschillen.  
Zo heeft Cantorij Wagenborgen gekozen uit zowel de traditie als uit nieuwe teksten en wordt er 
in het Nederlands gezongen.  
Fijn om met elkaar te vieren, te luisteren en mee te zingen!  
De uitvoering duurt ruim 1 uur; entree is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.  
 
Komende dienst: 
zondag 15 – 12  09.30 uur  Bad Nieuweschans: Ds. Velema uit Uplengen hoopt dan voor te gaan 
 
Agenda: 
 
   Iedere donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de CantoRei in 

Ons Gebouw, Goldhoorn, Oostwold 
di 10-12 14.00 Bijbelgespreksgroep Beerta/Finsterwolde in de Tjamme 
wo 11-12 19.45 Vrouwenvereniging Beerta in Tjamme 
do 12-12 10.00 Avondmaalsviering in de Tjamme 
do 12-12 14.00 Bijbelgespreksgroep Bad Nieuweschans in Rehoboth 
 
*************************************************************************** 
 
DE NIEUWE WEBSITE IS ONLINE: https://dedollert.protestantsekerk.net     
 


