
Nieuwsbrief pg De Dollert 
 
dedollert.protestantsekerk.net 
(de website is nog in ontwikkeling) 

9 februari 2020 – Oostwold 
bevestiging en afscheid ambtsdragers / koffie na 

 
 
 
De voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma 
 
Ambtsdragers zijn: dhr. Gerard de Groot, mevr. Anja 
Mandersloot en mevr. Arianna Huizing (hulpdiaken) 
 
De lector is mevr. Lineke Hut 
 
De organist is dhr. Koos Akkerman 
 
De koster is dhr. Gertjan Meijer 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e Hands to Help – Schoolproject Pakistan 
 Hands to Help steekt de helpende hand uit naar 
 christenen die om hun overtuiging vervolgd, 
 gediscrimineerd en tegengewerkt worden. Zo 
 wil zij christenen wereldwijd aanmoedigen om 
 vol te houden. De collecte van vandaag is 
 bestemd voor het Schoolproject in Pakistan. 
 Christelijke scholen hebben het niet makkelijk in 
 Pakistan. Ze krijgen geen geld van de overheid 
 en de kinderen komen vaak uit hele arme 
 gezinnen. Hands to Help zorgt ervoor dat 
 kinderen uit de armste christelijke gezinnen toch 
 naar school kunnen. Dit doen zij door school-
 boeken voor hen te kopen en onderwijzers te 
 betalen. Met het onderwijs groeien de kansen 
 van de kinderen op goed werk en dit biedt hoop 
 voor de toekomst! 
2e Kerk 
3e Diaconaat plaatselijk (bij de uitgang) 
 

De bloemen uit de kerk worden bezorgd door mevr. 
Huizing en mevr. Garst en gaan, met een hartelijke 
groet van ons allen, naar mevr. v/d Veen en naar 
mevr. Koetje 
 
 
Dienst volgende week 16 februari 
9.30 uur – Bad Nieuweschans 
De voorganger is ds. Fortuin 
 
__________________________________________ 
 
 
Concert 1 maart in Oostwold 
Première van het nieuwe duo-programma 'Luceros y 
Flores'. 
Het duo bestaat uit de Argentijnse sopraan Valeria 
Mignaco en de Frans-Nederlands harpiste 
Constance Alanic. Het programma bestaat uit 
Spaanse liederen en harpsolo’s uit de 16e en 17e 
eeuw, met als belangrijkste componisten José Marín, 
Francisco Valls en Juan Hidalgo, die zelf harpist was 
en de eerste Spaanstalige opera’s componeerde. 
De teksten van de tonos humanos, wereldlijke 
liederen, zijn vaak melancholiek en poëtisch van 
aard. Ook die van de tonos a lo divino, geestelijke 
liederen, vertellen met hun beeldrijke taal en 
opzwepende ritmes van diepe persoonlijke 
gevoelens. Valeria Mignaco brengt deze emoties met 
grote expressiviteit en een kristalheldere stem. 
De arpa de dos órdenes, de Spaanse kruissnarige 
harp, was in de 17e eeuw – naast de gitaar – het 
meest geliefde begeleidingsinstrument voor tonos en 
zarzuela’s, typisch Spaanse ‘musicals’. Zelfs tijdens 
de mis kon de harp, met haar brede klankkast en 
diepe basregister, de traditionele rol van het orgel 
vervullen. Constance Allanic, docente aan het 
Conservatorium van Amsterdam, is een van de 
weinige professionele bespelers van de arpa de dos 
órdenes buiten het Iberisch schiereiland. 
 
 
 
 

Aanvang 15.00 uur, Goldhoorn 8, Oostwold. 
Entree € 12,50 en € 10,00 in de voorverkoop. 
Voor jongeren tot 18 jaar resp. € 7,50 en € 5,00. 
Voor meer informatie en reservering: 
Culturele commissie Amsterdamse School Kerk 
Oostwold, via Jan Drewel, tel 0596-601742 of 
dreweljan@gmail.com 
 
__________________________________________ 

 
 

Agenda 
 
 
Elke donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de 
CantoRei in Ons Gebouw 
 
11 feb 20.00 uur  
Gespreksgroep bij Gerard de Groot, Nieuw Beerta 
 

12 feb 14.00 uur  
Bijbelgespreksgroep Nieuweschans in Rehoboth 
 

13 feb 19.30 uur  
Vr.vereniging Finsterwolde, Partycentrum Finnewold 
 
18 feb 14.00 uur  
Bijbelgespreksgroep Beerta/Finsterwolde, Tjamme 
 

18 feb 19.30 uur  
Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold 
 

19 feb 09.30 uur  
Stiltewandeling vanuit Stefanuskerk 
 

19 feb 19.45 uur  
Vrouwenvereniging Beerta in Tjamme 
 
24 feb 12.00 uur  
Kopij Vlechtwerk inleveren, maart-uitgave 
 

27 feb 19.30 uur  
Vr.vereniging Finsterwolde, Partycentrum Finnewold 
 

01 mrt 15.00 uur  
Concert Protestantse kerk Oostwold 
Constance Allanic (harp) en Valeria Mignaco (zang) 
 



Liturgie 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: lied 216 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
v Die nooit te ver zijt om ons te horen – 
g Wees als een licht hier in ons midden! 
 
v Die ons de adem geeft, het leven toedacht – 
g Dat wij U kennen als bron en bedding! 
 
v Die ons ter harte neemt en onze naam roept – 
g Dat wij U kennen als bron en bedding! 
 
v Die ons voor ogen houdt als uw beminden – 
g Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet! 
 
v Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen – 
g Maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
 
v Die vurig wegen wijst aan wie u zoeken – 
g Maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
 
v Die nooit te ver zijt om ons te horen – 
g Wees als een licht hier in ons midden! 
a Amen 
 
Lied 286 
 
Aansteken van de kaars 
 
Oefenlied: lied 1013: 1, 2, 3 
 
Gebed om ontferming met lied 301k 
 
Glorialied: lied 305 
 
Gebed voor de opening van het Woord 

Eerste Lezing: Psalm 112 
 
Lied 210: 1, 2, 3 
 
Tweede lezing: Mattheus 5: 13 – 16 
 
Lied 838: 1 
 
Overweging 
 
Lied 601 
 
Dienst van bevestiging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 360: 1, 3, 4 
 
Afscheid aftredende ambtsdrager 
 
Lied 970: 1, 3, 4, 5 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdragers 
 
Onderwijzing 
 
Vragen 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Lied 415 
 
Gedicht 
 
Lied 771 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied 425 
 
Zegen 
 

 
 
 
 
 


