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17 oktober 2021 – Bad Nieuweschans 
 
Vanmorgen is de voorganger pastor Tineke Huizing-
Piersma 
 
Ambtsdragers zijn Jan Drewel en Anja Mandersloot 
 
De koster is Jan Pieter Nuninga 
 
De lector is Yvonne Drewel 
 
De organist is Etty de Boer 
 
 
Collecten 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e collecte: Kerk in Actie 
Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de 
Sahelwoestijn. Door klimaatverandering wordt het 
noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is 
onvoorspelbaar, de woestijn rukt op en verdrijft boeren-
families van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel 
moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. 
Onder leiding van de Lutherse Broederkerk van Noord-
Kameroen trekken zij samen op in een project dat 
gericht is op duurzame landbouw. Hun oogst levert meer 
op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de 
bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin 
voeden en kunnen hun kinderen naar school. Dit zorgt 
niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor 
een vreedzame samenleving. Kerk in Actie ondersteunt 
het werk van de Lutherse Broederkerk. 
 
2e collecte: Kerk 
 
3e collecte: Verwarming gebouwen 
 
 
De bloemen uit de kerk worden, met een hartelijke 
groet van ons allen, bezorgd bij mevr. Pomp en bij fam. 
Vogel. 
 

Zondag 24 oktober… 
is er om 9.30 uur dienst in Nieuwolda. 
De voorganger is ds. Oosterhuis. 
 
Ophalen bloembollen – 23 oktober 
De bloembollen voor de actie 'Hulp aan vluchtelingen in 
Griekenland' zijn geleverd en kunnen zaterdag 23 
oktober tussen 14.00-16.00 uur opgehaald worden bij 
Ons Gebouw in Oostwold. Ingang via de zijdeur aan de 
linkerkant ('kerkkant') van het gebouw! 
 
Agenda 
15 tot 30 oktober – Ons Gebouw 
Expositie Oorlog en Bevrijding Oost-Groningen. 
 
20 oktober – 10.00 uur – Dorpskerk Meeden 
Stiltewandeling (zie blz 20 Vlechtwerk oktober) 
 
21 oktober – 19.30 tot 21.00 uur 
Repetitie CantoRei in Ons Gebouw, Oostwold 
 
24 oktober – 15.00 uur – Garnizoenskerk, Bad N'schans 
Concert Willem & Irina Frieswijk-Osetskaya en Bosse 
Beckers met werken van Beethoven en Moussorgsky 
Toegang gratis 
 
25 oktober 
Redactievergadering Vlechtwerk, inleveren kopij voor 
12.00 uur 
 
_____________________________________________ 
 

Liturgie 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: lied 283: 1, 2, 4, 5 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
v Hoor ons aan eeuwige God 
a Hoor naar ons bidden 
v Gij die ons hart aanziet, Gij die ons diepten peilt 
a Blijf ons niet verborgen 
v Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf 
a Gij Heer vergeef ons 
v Doe ons herleven en maak ons weer nieuw 

a Geef ons uw genade 
v Breng ons in het reine met U en met elkaar 
a Zegen ons met vrede en laat lichten uw  
 aangezicht. Amen. 
 
Oefenlied: lied 746: 1, 4, 8 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied 303 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Eerste lezing: Jesaja 29: 18 – 24 
 
Psalm 124: 1, 3, 4 
 
Tweede lezing: Marcus 10: 32 – 45 
 
Lied 818 
 
Overdenking 
 
Lied 1001 
 
Geloofsbelijdenis uit Indonesië 
 Ik geloof in God die liefde is en die de aarde heeft 
 toevertrouwd aan alle mensen. 
 Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om ons 
 heel te maken en ons te bevrijden van alle 
 onderdrukking. 
 Ik geloof in de Geest van God die werkt in en door 
 allen die zich toekeren naar de waarheid. 
 Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen die 
 geroepen is tot dienst aan alle mensen. 
 Ik geloof in de belofte van God dat Hij uiteindelijk zal 
 vernietigen de macht van de zonde in ons allen  
 en dat Hij op zal richten het rijk van gerechtigheid en 
 vrede voor de hele mensheid. 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied: lied 1014 
 
Zegen 


