Nieuwsbrief pg De Dollert

DE BLOEMEN UIT DE KERK worden, met een hartelijke groet
van ons allen, bezorgd bij dhr. Bosma en bij fam. Koetje.

dedollert.protestantsekerk.net
26 juni 2022 – Nieuwolda

VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 juli is er om 9.30 uur een
dienst Bad Nieuweschans en de voorganger is ds Spijker.

De voorganger is ds Gert Wybe v/d Werff

ACTIE VAKANTIETAS
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen
meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit
trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van
Kerk in Actie willen wij vanuit de Streekdiaconie deze
kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor
de vakantie. Net zoals voorgaande jaren mogen er weer
spulletjes voor deze actie ingeleverd worden bij de
verschillende kerken van de Streekgemeente.
Dit kan nog tot uiterlijk zondag 3 juli.
U kunt het meenemen naar de kerk en afgeven aan
iemand van de kerkenraad.

Ambtsdragers zijn Anita Groenendal en Anja Mandersloot, en Yvonne Drewel is hulpdiaken
De koster is Heiko Haan
De lector is Anita Groenendal – er wordt gelezen uit de
nieuwste bijbelvertaling (NBV 21)
De organist is Piet Dijkhuis
Kindernevendienst:Taco/Ellen
COLLECTEN (BIJ DE UITGANG)
e
1 collecte: Kerk in Actie
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom
collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht
zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland
zoekt. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten,
anderen bleven na een mislukte asielprocedure in
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben
weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting.
Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam
en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en
dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze
mensen.
e

Tips voor het vullen van de tasjes:
spelletjes - knutselspullen - gekleurd papier
pennen / stiften / schriften - vakantie-doeboek
kleurboek - stickers - haarspulletjes / elastiekjes
buitenspeelgoed - knikkers
en verder alles wat leuk is voor jongens en meisjes t/m
12 jaar en wat in een rugzak past.

v
a

Genade zij u en vrede van God onze Vader,
door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus
in de Geest, die ons samenbindt.
Amen.

Vervolg intochtslied: psalm 16: 4
we gaan zitten
Gebed om ontferming
Loflied: lied 67a: 1, 3, 4
Lied voor de opening van het Woord: lied 326: 1, 2, 4
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19 – 21
Lied 941: 1, 2

Maakt u liever een gift over voor deze actie, dan kan dit
worden overgemaakt op de bankrekening van de
Streekdiaconie.
Het nummer is NL 22 RABO 0356 4249 95.
Graag o.v.v. actie Vakantietas.

Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 51 – 62

We hopen weer op een succesvolle actie!

Lied 807: 1, 2, 3, 6

Lied 941: 3, 4
Overweging

Gebeden en Onze Vader
_____________________________________________

2 collecte: Kerk
e

3 collecte: Bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten
bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek
zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel
een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten
worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Stil gebed en Bemoediging en groet
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v
Die trouw blijft aan alles wat Hij heeft geschapen
a
en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen.

LITURGIE
Woord van welkom
Intochtslied: psalm 16: 1, 3 staande

de kinderen komen terug
Slotlied: lied 799: 1, 2, 6
Heenzending en zegen
Collecte bij de uitgang

