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De voorganger is ds Siebe Hiemstra 
 
Ambtsdragers zijn Mark Hage en Ruth Drewel, 
Yvonne Drewel is hulpdiaken 
 
De koster is Heiko Haan 
 
Lector is Gerda Wierenga 
 
De organist is Bert Smit 
 
Kindernevendienst o.l.v. Inez Lock 
 
 
COLLECTEN BIJ DE UITGANG 
1e collecte: PKN – ondersteuning Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, 
vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van 
Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire 
vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een 
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken.  
Het is een geweldige manier om gezinnen en 
kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 
aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 

2e collecte: Kerk 
 

3e collecte: Diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BLOEMEN UIT DE KERK worden, met een hartelijke 
groet van ons allen, bezorgd bij dhr Oolders en bij 
fam. Koetje. 
Bezorger Oostwold/Nieuwolda: Hilda Huizinga 
Bezorger Reiderland: in overleg. 
 
 
KOMENDE DIENSTEN PGOG 
 
* Vanavond is er om 19.00 uur in De Verbinding in 
 Midwolda de vierde vesper van de 40-dagentijd. 
 Voorganger is ds Richard Offringa en de CantoRei 
 verleent haar medewerking aan de dienst. 
 
* Zondag 26 maart is er om 9.30 uur dienst in 
 Finsterwolde en de voorganger is ds Gert Wybe  
 v/d Werff.  
 
* In Midwolda is er om 9.30 uur een dienst in de 
 Dorpskerk, de voorganger is ds Viergever. 
 
* In Scheemda gaat om 9.30 uur ds Richard 
 Offringa voor in De Ontmoeting. 
 
* In Winschoten gaat om 9.30 uur ds Bert v/d 
 Woude voor in de Marktpleinkerk. 
 
* 's Avonds is er om 19.00 uur in De Ontmoeting in 
 Scheemda een vesper en de voorganger is pastor 
 Tineke Huizing-Piersma. De Winschoter Cantorij 
 verleent haar medewerking aan de dienst. 
 
 
VESPERS  
Het thema is: Reizen van hoop. Er is een liturgie 
aanwezig en de aanvang is telkens om 19.00 uur. 
 
19 mrt Midwolda - De Verbinding ds Offringa 
26 mrt Scheemda  pastor Huizing 
  2 apr Finsterwolde  ds v/d Werff 
 
 
 
 
 

AGENDA 
20 mrt 19.00 uur Ons Gebouw (O) 
 Redactievergadering, inleveren kopij kan 
 tot uiterlijk 12.00 uur 
 
23 mrt 19.30 uur Ons Gebouw (O) 
 Repetitie CantoRei 
 
26 mrt 15.00 uur Kerk Oostwold Goldhoorn  
 Concert violiste Oktje Lambermont en 
 celliste Michelle van der Braak – € 12,50 
 
 
CONCERT KERK OOSTWOLD – 26 MAART 
Waar blijft de tijd? Wie heeft er tijd? Wat is tijd?  
Violiste Oktje Lambermont en celliste Michelle van 
der Braak hebben een breed muzikaal programma 
samengesteld voor viool en cello met als thema Tijd.  
Muziek zelf heeft in veel opzichten met tijd te maken. 
Om te beginnen worden er stukken gespeeld uit 
verschillende tijden. Beginnend bij Bach uit de 17e 
eeuw en eindigend met een compositie van Lera 
Auerbach, waarvan de inkt nog nauwelijks droog is.  
Veel composities verwijzen bovendien naar andere 
tijden door oude thema's of stijlen te gebruiken of er 
naar te verwijzen – waar zouden we zijn zonder 
onze geschiedenis, die door het verstrijken van de 
tijd ontstaat. Verder spelen tijd en de verdeling 
ervan een dragende rol binnen de muziek. Muziek 
klinkt op het moment. Muziek is weg zodra de 
laatste noot is vervlogen. Er zijn snelle en langzame 
stukken in alle snelheden, stemmen, die elkaar 
opjagen, remmen of die samensmelten met elkaar. 
Wie de puls niet heeft loopt uit de pas. 
Het onderwerp en het programma krijgen een extra 
dimensie met teksten uit literatuur en wetenschap. 
Jurgen Tiekstra, onderzoeksjournalist en 
neerlandicus leest dat voor. De voorgedragen 
teksten gaan in op tijd: Wat is de tijd? Wat betekent 
de tijd? Waar blijft de tijd?  
Entree 12,50, inclusief koffie of thee in de pauze. 
Voor verdere informatie en reserveringen: Jan 
Drewel – dreweljan@gmail.com – 06-1286 0823 
 
 



LITURGIE 
 
 
Welkom 
 
we gaan staan 
 
Intochtspsalm: psalm 122: 1 
 
Groet en bemoediging 
v De Eeuwige zal bij u zijn! 
g De Eeuwige zal u bewaren! 
v Onze hulp is in de Naam van de Ene, 
g die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v die altijd trouw blijft 
g en nooit in de steek laat wat Hij/Zij begon. 
 Amen. 
 
Drempelgebed 
 
we gaan zitten 
 
Uitleg van de liturgische schikking 
 
Lied bij de schikking: lied 534: 1 
 
Over het thema van deze viering: “woestijn en 
paradijstuin” 
 
Kyrië-gebed, met na elke gebedsstrofe: lied 301h 
 
Lied 197 (oefenlied) 
 
Gebed om Verlichting met de Heilige Geest 
 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Lezing Oude Testament: Genesis 2: 4b – 10 + 15 
 
Lied 216 
 
Evangelielezing: Lucas 4: 1 – 4 
 
 
 

Lied 539: 1, 2, 5 
 
Overweging 
 
Antwoordlied: lied 550: 1 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
de kinderen komen terug in de kerk 
 
we gaan staan 
 
Slotlied: lied 422 
 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
Na de dienst is een ieder van harte welkom om nog 
even te blijven voor koffie, thee of limonade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


