Nieuwsbrief pg De Dollert
dedollert.protestantsekerk.net
(de website is nog in ontwikkeling)
8 maart 2020 – Finsterwolde
e
2 zondag in de 40 dagentijd
De voorganger is ds. Jöhlinger
Ambtsdragers zijn: dhr. de Groot, mevr. Mandersloot,
dhr. T. Wijmaalen (hulpdiaken)

Diensten komende week
zo 8 maart: 19.00 uur, Finsterwolde, ds. Rienstra,
e
2 Vesper in de 40 dagentijd, mmv CantoRei

Overlijdensbericht + lied 30 (Alles wordt nieuw I)

zo 15 maart: 9.30 uur, Bad Nieuweschans
pastor Huizing-Piersma

Gebed om de nood in de wereld / Kyriëgebed
Lied 967: 1, 2, 3

zo 15 maart: 19.00 uur, Meeden, ds. Offringa,
e
3 Vesper in de 40 dagentijd, mmv Cantorij Winschoten

Zondagsgebed

_____________________________________________

1 Schriftlezing: Exodus 24: 12 – 18

De koster is dhr. Prins
De collecten zijn bestemd voor:
e
1 Missionair werk PKN
Nederland: Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het
vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En
hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we
geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren
zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen
naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de
mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen
van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die
ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap
van het evangelie niet wordt losgelaten, maar wel op
een andere manier gedeeld wordt. De PKN ondersteunt
startende pioniersplekken, waaronder de pioniersplek
die onze Streekgemeente Oost-Groningen probeert te
starten!
e
2 Kerk
e

3 Diaconaat plaatselijk (bij de uitgang)
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet
van ons allen, naar mevr. Koster en mevr. Modderman.

e

Oefenlied: lied 548
Agenda

De lector is dhr. T. Wijnmaalen
De organist is dhr. van Veelen

Uitleg liturgische schikking + lied 982

e

2 Schriftlezing: Matteüs 17: 1 – 9
Elke donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de
CantoRei in Ons Gebouw
11 mrt 14.00 uur
Bijbelgespreksgroep Bad Nieuweschans in Rehoboth

Lied 967: 6, 7
Preek
Lied 544: 1, 4, 5

11 mrt 19.30 uur
Streekdiaconie in Ons Gebouw, Oostwold

Gebeden en Onze Vader

12 mrt 19.30 uur
Vrouwenvereniging Finsterwolde in Partycentrum
Finnewold

Collecten

_____________________________________________

Uitzending en zegen met gezongen amen

Liturgie
Aanvangspsalm: psalm 25: 1, 2, 3 (staande)
Stil gebed
Groet en bemoediging
v
g

De Heer zal bij u zijn.
de Heer zal u bewaren

v
g

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,

v
g
a

die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet in de steek laat wat Hij begon.
Amen (we blijven staan)

Slotlied: lied 823: 5 (staande)

