Nieuwsbrief pg De Dollert
dedollert.protestantsekerk.net
15 mei 2022 – Bad Nieuweschans

DE BLOEMEN UIT DE KERK worden, met een hartelijke
groet van ons allen, bezorgd bij mevr. Hiltman en
dhr. Houwen.

Thema: Wie zoekt……..

De voorganger is drs. Jan van Dijk

KOMENDE ZONDAG
Zondag 22 mei is er om 11.00 uur! dienst in
Nieuwolda en de voorganger is ds. v/d Griend

Ambtsdragers zijn Gerard de Groot en Anita
Groenendal, Kees Kasper is hulpdiaken

AGENDA

De koster is Jan Pieter Nuninga
De lector is Karla Hillenga – er wordt gelezen uit de
nieuwste bijbelvertaling (NBV 21)

COLLECTEN
1e collecte: Kerk in Actie
Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit-huis-geplaatste kinderen en jongeren.
Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap
herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn
en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.
In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt
genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van
een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en
jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die
verspreid staan over het verder gewone dorp.

Woord van welkom
Psalm 33: 2 en 8
Votum en groet
Drempelgebed

18 mei
21 mei

De organist is Koos Akkerman
Kindernevendienst: Inez Lock

Liturgie

10.00 uur / Dorpskerk Meeden
Stiltewandeling
10.00 – 12.00 uur / Ons Gebouw
Inleveren boeken voor de Boekenmarkt

Lied 221: 1, 2
Kyriëgebed
Lied 221: 3

4 juni
4 juni

10.00 – 16.00 uur
Kerkenpad Oost Groningen

Gebed bij de opening van het Woord

10.00 – 16.00 uur / Ons Gebouw
Boekenmarkt, tevens verkoop van
LP's, CD's, DVD's en speelgoed.

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

Wie wil die dag meehelpen met de
verkoop?
En wie zou er soep willen maken of een
taart willen bakken?
We hebben nog hulp nodig… 
boekenmarktpgdedollert@gmail.com

Lied 791: 1, 2, 3, 6

1e Schriftlezing: Exodus 32: 7 – 14

2e Schriftlezing: Lucas 15: 1 – 10
Lied 23c: 1, 2, 5
Verkondiging

18 juni

2e collecte: Kerk

Start tussen 10.00 – 12.00 uur
Einde 16.00 uur / Ons Gebouw
Happen & Trappen voor hulp aan
vluchtelingen op Lesbos

3e 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.

Doe ook mee en fiets of wandel uw maaltijd
bij elkaar.
Ons Gebouw is start- en eindpunt en hier
kunt u tevens uw donatie voor hulp aan de
vluchtelingen in Griekenland kwijt.
Meer informatie leest u binnenkort in
Vlechtwerk.

Lied 91a
Gebeden
Inzameling der gaven
De kinderen komen terug
Slotlied: lied 910: 1, 2, 3
Zegen

