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22 mei 2022 – Nieuwolda

KOMENDE DIENSTEN
Hemelvaartsdag, 26 mei, is er om 9.30 uur! een
streekdienst in onze kerk en de voorganger is
ds. Ariaan Baan.
Na de dienst is er koffie in Ons Gebouw.

De voorganger is ds Simon Rienstra

Volgende week zondag, 29 mei, is er om 9.30 uur
dienst in Finsterwolde, de voorganger is ds.Velema.

Ambtsdragers zijn Jan Drewel en Gerard de Groot,
Yvonne Drewel is hulpdiaken

AGENDA

Nieuwsbrief pg De Dollert

De lector is Jan Drewel – er wordt gelezen uit de
nieuwste bijbelvertaling (NBV 21)

19.30 uur / Ons Gebouw
Kerkenraadsvergadering

31 mei

19.30 uur / Ons Gebouw
Streekdiaconie met Jenneke Span

De organist is Piet Dijkhuis

e

2 collecte: Kerk
3e collecte: Pastoraat en diensten
DE BLOEMEN UIT DE KERK worden, met een hartelijke
groet van ons allen, bezorgd bij mevr. Antema en
fam. Hamster.

Aanvangslied: lied 287 staande
Votum en groet
we gaan zitten

Kyrië: lied 301e – na elke intentie

30 mei

COLLECTEN (BIJ DE UITGANG)
1e collecte: PKN
Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is
dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de
bezoekers door het evangelie te delen op een
manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen
plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle
ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede
gesprekken. De PKN ondersteunt het werk van deze
nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Woord van welkom

Schuldbelijdenis

De koster is Gert Lubbers

Kindernevendienst: Taco/Ellen Bergshoeff

LITURGIE

4 juni

4 juni

10.00 – 16.00 uur / regio Oost-Groningen
Kerkenpad Oost-Groningen, zoz voor een
overzicht van de deelnemende kerken
10.00 – 16.00 uur / Ons Gebouw
Boekenmarkt, tevens verkoop van
LP's, CD's, DVD's en speelgoed.
Wie wil die dag meehelpen met de
verkoop? We zoeken nog mensen voor
de middag….
En wie zou er soep willen maken of een
taart willen bakken? 
Opgeven kan via
boekenmarktpgdedollert@gmail.com

18 juni

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

Gloria: lied 303 oefenlied op herhaling
de kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Openingsgebed
1e lezing: Handelingen 15: 1-2 en 22-29
Tussenzang: lied 67a
2e lezing: Openbaringen 21: 10-14 en 22-23
Vers voor het evangelie: lied 653: 1, 4, 7
Evangelielezing: Johannes 14: 23-29
Acclamatie: lied 339a
direct na v: Woord van de Heer, wij danken God.
Overweging
Geloofsbelijdenis staande
Dankgebed en voorbeden en Onze Vader
bij voorbeden: na elke intentie: lied 367e
na v: Laten wij bidden…..
de kinderen komen terug
Slotlied: lied 422 staande
Zegen en heenzending
Collecte bij de uitgang

