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“Samen horen” 
 
 

STARTDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT 
 

5 september 2021 
10.00 uur in Nieuw Beerta 

 

 

Deze dienst is voorbereid door: Aart de Goojer, Heleen Hiltmann-Dijkhuizen, Bart 
Tieman met de voorgangers: pastor Tineke Huizinga-Piersma en ds. Gert Wybe 
van der Werff 
 
Dienstdoende ambtsdragers: Gerard de Groot en Ruth Drewel 
 
Muzikale begeleiding: Helmer Roelofs (orgel), Ruth Drewel (fluit)  
en de CantoRei o.l.v. Victor Verhoef-Harms 
 
 
De collecten in deze dienst zijn bestemd voor: 
 
1e – Kerk in Actie – Een sterke kerk op een kwetsbare plek in Ghana 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in 
de hoop daar werk te vinden.  
De meeste van hen komen bedrogen uit.  
De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door 
hen kansen te bieden in hun eigen dorp.  
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld 
kleermaker, kapper of timmerman.  
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers 
op. 
 
2e – Kerk 
 
3e – Streekdiaconie – Mevr. Adertoertocht 
Sinds een groot aantal jaren wordt door de diaconie van Reiderland de  
Mevr. Adertoertocht georganiseerd.  
Vanaf vorig jaar zou dit overgenomen worden door de streekdiaconie en dan 
kunnen ouderen uit de hele streekgemeente mee op stap.  
Daar zijn kosten aan verbonden, zoals de bus, bezoekadres met koffie/thee en wat 
lekkers en daarna nog een soep- en broodmaaltijd.  
Deze collecte wordt volledig besteed aan de Mevr. Adertoertocht.  
Helaas kan het reisje vanwege corona eerst nog niet doorgaan, maar de 
collecteopbrengst van vandaag wordt gereserveerd voor het moment dat dit wel 
weer mogelijk is! 
 
 
De bloemen worden, met een hartelijke groet namens ons allen, bezorgd bij 
fam. Kolder en bij dhr. Pomp. 
 
 
Lees verder op de achterkant van de liturgie 
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Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: lied 975: 1, 2, 3 
 
Bemoediging en groet 
v Wees welkom in dit huis door mensenhanden gebouwd. 
a We komen samen in dit huis als geroepenen. 
v Wij mogen hier zijn in Gods huis, 
a met ons geloof, met de onrust in ons hart, met vragen en twijfels, 
v levend vanuit het geloof van een dragende liefde, 
a van een mysterie, te groot voor woorden. 
v Welkom in dit huis, dat gewijd is aan de Eeuwige. 
a Moge zijn vrede op ons rusten. 
 
v De vrede van de Heer is met u. 
a Vrede ook met u. 
v Wij zegenen uw heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
a Eén enig God in eeuwigheid. Amen. 
 
Kyriëlied: lied 756 in wisselzang 
 
1  CantoRei Laat komen, Heer, uw rijk, / uw koninklijke dag, 
 toon ons uw majesteit, / Messias, uw gezag! 
 
2  Gemeente  Waar blijft het overlang / beloofde land van God, 
 waar liefd' en lofgezang / verdrijven leed en dood? 
 
3  CantoRei Dat land, het ons vanouds / vertrouwde Kanaän, 
 waar God zijn stad herbouwt; / Sion, waar zijt ge dan? 
 
4  Allen Zal ooit een dag bestaan / dat oorlog, haat en nijd 
 voorgoed zijn weggedaan, / in deze wereldtijd? 
 
5  Vrouwen Dat alle tyrannie / eens zal geleden zijn? 
 O sabbat Gods! En zie, / dan zal het vrede zijn! 
 
6  CantoRei Wij bidden, Heer, sta op / en kom in heerlijkheid! 
 Op U staat onze hoop / die onze Herder zijt! 
 
7  Mannen Uw schapen zijn in nood, / uw naam wordt niets geacht... 
 men breekt uw volk als brood, / men heeft ons opgejaagd. 
 
8  Allen De nacht is als een graf, / ontij heerst in het rond. 
 Kom van de hemel af, / o Ster van Gods verbond! 
 

Glorialied: lied 302: 1, 3, 4 
 
Inleiding op het thema “Samen horen” 
 
Als opening van het woord: lied 334 in canon 
 

 

 
 
Schriftlezing: Johannes 15:1-17 
 
Lied 970 in wisselzang 
 
1  CantoRei 
 

 
 
2  Gemeente Ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wijnstok van het leven, 
 ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wij zijn één in Christus. 
 
3  CantoRei Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 
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4  Gemeente Velen mogen dienen als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, 
 velen mogen dienen, als onze Heer, 
 wij zijn één in Christus. 
 
5 Allen Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus' lichaam, 
 leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
 wij zijn één in Christus. 
 
Overdenking 
 
Lied: Samen op weg (mel. Zomaar een dak - lied 276) 
 
1 Samen op weg, zoekend naar liefde, 
 naast ieder ander willen staan. 
 Want kan een mens, zonder die ander 
 vreugde en vriendschap ondergaan? 
 Zo moeten mensen zijn voor elkaar: 
 een steun, een toeverlaat, die niet verloren gaat. 
 
2 Samen op weg, zoekend naar kansen, 
 naar elke nieuwe moog'lijkheid, 
 om voor elkaar leven te scheppen, 
 ja, Heer, maak ons daartoe bereid. 
 Wil bij ons zijn van uur tot uur, 
 ons leiden elk moment, dat men uw kerk herkent. 
 
3 Samen op weg, zoekend naar leven, 
 speurend naar licht en dageraad, 
 mensen vol hoop, sterk en gedreven, 
 zorgzaam en goed in woord en daad, 
 niemand alleen en allen tezaam, 
 zo gaat de boodschap voort van Jezus eens gehoord. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 Ik geloof in God, 
 de Bron van alle leven; van alle liefde, 
 Hij is voor ons als een Vader 
 en in Jezus Christus, 
 die wij kennen als Mensenzoon en Zoon van God 
 en die ons is voorgegaan in een leven vanuit de liefde van God 
 en in de Geest, die ons aanspoort, 
 bemoedigt en richting wijst. 

 Ik geloof dat wij geroepen zijn tot gemeenschap met elkaar, 
 als kerk van Jezus. 
 Ik geloof dat wij vergeving kunnen vragen en verkrijgen bij de Vader 
 en dat wij eens, voor eeuwig, helemaal deel zullen krijgen aan het 
 Koninkrijk. Amen. 
 
Muzikaal intermezzo met fluit 
 
CantoRei: lied 426 
 
1 God to enfold you, 2 God zal je hoeden, 
 Christ to uphold you,  Christus je voeden, 
 Spirit to keep you  Geest van hierboven 
 in heavens sight;  geeft zin en zicht. 
 so may God grace you,  God schenkt je warmte, 
 heal and embrace you,  geneest en omarmt je, 
 lead you through darkness  vriend in het duister 
 into the light.  en gids naar het licht. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
 Onze Vader, die in de hemelen zijt 
 uw naam worde geheiligd; 
 uw koninkrijk kome; 
 uw wil geschiede, gelijk in de hemel  
 alzo ook op aarde.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
 en leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht 
 en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
 Amen. 
 
Slotlied: lied 416 
 
Lied 430 als zegenbede 
 
voorganger Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
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1x CantoRei, 1 x allen 
 

:  
 
voorganger Voor wie zoeken in de stilte 
 naar een vuur voor hart en handen: 
 
allen Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
voorganger Voor wie zingen op Gods adem 
 van de hoop die niet zal doven: 
 
allen Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
voorganger Voor wie roepen om vrede, 
 van gerechtigheid dromen: 
 
allen Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
voorganger Voor wie wachten in vertrouwen 
 dat de liefde zal blijven: 
 
allen Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
voorganger Het licht van Gods ogen gaat over U op! 
 De zon van Zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
allen Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee en iets lekkers… 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten 
 
Zondag 12 september is er om 9.30 uur dienst in Finsterwolde met viering van 
het heilig Avondmaal.  
Voorganger: ds Gert Wybe van der Werff 
 
Zondag 19 september is de Startzondag van de Streekgemeente.  
Om 9.30 uur begint de dienst in de Vennekerk te Winschoten met als voorganger 
ds.Bert van der Woude. 
Er is medewerking van een zanggroep uit de streekgemeente. 
 
** Aanmelden voor de ochtenddienst kan bij Boukje Haan  
 (0597-420980 of scriba@pg-winschoten.nl).  
 Na de dienst is er een toerocht via Scheemda en Meeden 
 met workshops.  
 
** Aanmelden voor deelname aan de toertocht (fiets, bus, auto),  
 kan via de lijst die in de kerk ligt.  
 Afsluitende vesper om 15.00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. 
 
 

 
 
 
De boekenmarkt gaat door! 
Zaterdag 11 september is er in en om Ons Gebouw in Oostwold weer een 
boekenmarkt. U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie op blz. 17 in het septembernummer van Vlechtwerk. 
 
 

 
 
 


