
Nieuwsbrief pg De Dollert 
 

dedollert.protestantsekerk.net 
(website is nog in ontwikkeling) 

1 december 2019 – Nieuwolda 
1e zondag van Advent / Avondmaalsdienst 

 
De voorganger is ds. de Boer 
 
Ambtsdragers zijn: dhr. de Groot, mevr. Groenendal, en mevr. Kasper (hulpdiaken) 
 
De organist is dhr. Dijkhuis 
 
De koster is dhr. Haan 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e Kerk in Actie 
 Maatjes voor aidswezen in Zambia 
 Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos als gevolg van de aids-
 epidemie. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun 
 ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel wees-
 kinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden 
 doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onder-
 houden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten 
 te betalen, ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in 
 extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, dagloner, metselaar of visser, of 
 verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. Door uw 
 bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen 
 om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt 
 vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 
 kindgezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die 
 gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn 
 hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
 
2e Kerk 
 
3e Kerstgeschenk ouderen (bij de uitgang) 
 Ieder jaar wordt er bij de oudere leden van onze gemeente een klein kerst-
 geschenk gebracht. De bezoekjes en het presentje worden erg op prijs 
 gesteld. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de 
 kerstgeschenken. 
 
 
 

De bloemen uit de kerk worden bezorgd door mevr. Messemaker en fam. Huizinga 
en gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Olsder-Viswat en naar 
fam. Kasper. 
 
 
Dienst volgende week 
Zondag 8 december is er om 9.30 uur dienst in Finsterwolde,  
de voorganger is ds. de Boer. 
 
 
Zangdienst 29 december 
Net als vorig jaar willen we op de zondag tussen kerst en oudjaar weer een 
zangdienst houden. Voor deze dienst willen we vragen of u een lied wilt opgeven dat 
u graag zou willen zingen. Dat kan uit het oude liedboek zijn of uit het nieuwe, maar 
ook uit de Johannes de Heer bundel bijvoorbeeld.  
Of misschien hebt u een mooi gedicht dat bij deze tijd van het jaar past…? 
Ook dat kunt u inleveren!  
Heel mooi als u zou kunnen vertellen waarom het lied of gedicht u aanspreekt. 
Mocht u zelf mee willen helpen in de dienst door het lezen van een gedicht of een 
schriftlezing, laat het ons weten. 
 
Inleveren van liederen en gedichten etc. kan tot uiterlijk zondag 15 december. 
Dit kan via de collectezak of bij een van de commissieleden: Jan Pieter Nuninga, 
Zwanie Akkerman, Lineke Hut, Yvonne Drewel of bij onze pastor Tineke Huizing 
 
 
A festival of lessons & carols 
Uitgevoerd door Cantorij Wagenborgen. 
Zondag 8 december om 15.00 uur in de Stefanuskerk te Finsterwolde  
De basis van het 'Festival' wordt gevormd door negen lezingen en gezangen, 
hetgeen terug te voeren is naar de 'Metten', de nachtelijke getijden in de kloosters. 
De Engelse Carol komt voort uit kerkelijke feesten en bijeenkomsten en kan van 
streek tot streek verschillen. Zo heeft Cantorij Wagenborgen gekozen uit zowel de 
traditie als uit nieuwe teksten en wordt er in het Nederlands gezongen.  
Fijn om met elkaar te vieren, te luisteren en mee te zingen!  
De entree is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.  
U en jij bent van harte welkom! 
 
 
Sparen voor een boodschappenpakket 
Bij supermarkt Plus loopt momenteel een actie waarbij klanten kunnen sparen voor 
een boodschappenpakket. Nu is het altijd zo dat je aan het eind van de spaar-
periode een aantal zegels overhoudt waar je niets meer mee kunt. Of misschien 
hebt u zelf helemaal geen belang bij het pakket, omdat er producten inzitten die u 
niet gebruikt. Voor de Voedselbank komen deze pakketten echter erg goed van pas, 
zij kunnen hun cliënten hier erg blij mee maken. Het leek ons als Streekgemeente 



Oost-Groningen daarom ook een leuk idee om met elkaar voor deze 
boodschappenpakketten te gaan sparen! Wilt u met ons meesparen?  
Er kunnen losse zegels en volle spaarkaarten ingeleverd worden, maar het is voor 
ons ook handig als u zelf de kaart al inwisselt en het complete pakket bij ons 
inlevert. Inleveren kan bij een van de kerkenraadsleden, wij zorgen er dan voor dat 
de pakketten uiteindelijk bij de Voedselbank terecht komen. We hopen zo samen 
veel mensen blij te kunnen maken met een mooi boodschappenpakket!  
Namens de Streekdiaconie, Ruth Drewel (ruthdrewel@hotmail.com) 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Agenda 
 
elke donderdag om 19.30 uur repetitie van de CantoRei in Ons Gebouw 
 
26 nov – 19.30 uur 
Vrouwenvereniging Finsterwolde in Partycentrum Finnewold 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Liturgie 
 
Intochtslied: Psalm 25: 1, 2 
 
Moment van stilte 
 
Votum 
 
Begroeting 
 
Bemoediging 
 
Gebed van toenadering 
 
Uitleg bij de bloemschikking 
 
Lied 465 
 
Kyriëgebed:lied 463: 1, 2, 6, 7, 8 
 
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 2: 1 – 5 
 

Psalm 122: 1, 3 
 
Tweede lezing: Matteüs 24: 32 – 44 
 
Lied 751: 1, 4 
 
Overdenking 
 
Lied 451: 1, 2, 3, 5 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Dienst van de tafel 
 
Nodiging 
 
Groet 
 
Tafelgebed: v: ... en zingen wij U toe: lied 985: 1 
 
Voortzetting tafelgebed 
 
Instellingswoorden bij het brood 
 
Instellingswoorden bij de beker 
 
Lied 451: 4 
 
Gebed om de Geest 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
 
Lied 408e  –  2x het 1e couplet en daarna 1x het 2e couplet 
 
Gemeenschap van brood en beker 
 
Gebed na de maaltijd van de Heer 
 
Slotlied: lied 441: 1, 10 
 
Zegen 


