
Nieuwsbrief pg De Dollert 
 
dedollert.protestantsekerk.net 

1 augustus 2021 – Oostwold 
zomerdienst met pg Midwolda en pg Meeden 

koffie na de dienst 
 
 
Vanmorgen is de voorganger pastor Tineke 
Huizing-Piersma 
 
Ambtsdragers zijn Gertjan Meijer en Anita 
Groenendal 
 
De koster is Jan Drewel 
 
De lector is Lineke Hut 
 
De organist is Hendrikus de Vries 
 
Collecten 
Bij de uitgang staan 3 genummerde blikken waarin 
u uw gift kunt doen. 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e collecte: Tuma Viela / Adwuma Ye 
In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis 
via stichting Adwuma Ye in Ghana ‘Tuma Viela’ op, 
een werkplaats waar vrouwen en werkloze 
jongeren een kans krijgen zich te ontplooien en een 
eigen inkomen te verdienen. Een van de vrouwen 
die hier werkt, is de verstandelijk gehandicapte 
Samiatu. Twee jaar geleden is zij onderweg naar 
de werkplaats verkracht en zwanger geraakt. Ze 
heeft een zoontje gebaard en haar ouders zouden 
voor haar en de baby zorgen totdat Samia weer 
zou kunnen werken. Nu is Samia’s moeder recent 
overleden en de oude vader staat er nu alleen voor.  
De stichting heeft besloten om Samia en Somed 
elke morgen met een tuk-tuk op te laten halen, 
zodat ze veilig naar de werkplaats kunnen komen.  
Zo kan de vader van Samia weer aan het werk, kan  

Samia weer haar geld verdienen bij Tuma Viela en 
komen ze allemaal meer onder de mensen (ze 
wonen erg afgezonderd).  
De collecte van vandaag is bestemd voor het 
betalen van de tuk-tuk voor de komende periode 
(de kosten per maand zijn ongeveer € 25,-). 
 
2e collecte: Kerk 
 
3e collecte: Bloemenfonds 
 
De bloemen uit de kerk worden, met een hartelijke 
groet van ons allen, bezorgd bij mevr. Naaijer, en 
dhr. Bosma. 
Bezorgers zijn Siemie Hut en fam. Akkerman. 
 
Volgende week zondag 8 augustus… 
is er om 9.30 uur een dienst in de Vennekerk in 
Winschoten. Dit is een Avondmaalsdienst met  
de hele Streekgemeente en de voorganger is  
ds. v/d Woude. Opgave via Boukje Haan 
0597-420980 / scriba@pg-winschoten.nl 
 
Zondag 15 augustus is de laatste zomerdienst… 
Pg Meeden heeft dan om 11.00 uur dienst in de 
Dorpskerk in Meeden. Voorganger is ds. Helmantel. 
Opgave via Lucie Bontjer 
0598382549 / luciebontjer@gmail.com 
 
Pg Midwolda heeft samen met pg Scheemda dienst 
in de Dorpskerk in Midwolda. In deze dienst zal 
Aron Nomden gedoopt worden. 
Aanvang 9.30 uur, de voorganger is ds. Offringa. 
Opgave via Geesje Koers 
0597-551800 / scriba@pknmidwolda.nl 
 
Pg De Dollert is te gast bij pg Winschoten. 
De dienst is in de Marktpleinkerk en begint om  
9.30 uur. Voorganger is ds. v/d Werff 
Opgave via Boukje Haan 
0597-420980 / scriba@pg-winschoten.nl 
 
 
 

Liturgie 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: lied 216 
 
Lied 286 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: psalm 116: 1, 3, 8 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
10 leefregels van Max Arab 
 
Lied 316: 1, 2 
 
1e lezing: Deuteronomium 10: 12 – 21 
 
Lied 316: 3, 4 
 
2e Lezing: Marcus 7: 1 – 23 
 
Lied 321: 1, 3, 4, 7 
 
Overweging 
 
Lied 973 
 
Lezen psalm 15 in de bewerking van Karel Eykman 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: lied 976 
 
Zegen, afgesloten met een gezongen  
a Amen, amen, amen 
 
Collectes bij de uitgang 


