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

16 februari 2020 – Bad Nieuweschans 
 
 
De voorganger is ds. Fortuin 
 
Ambtsdragers zijn: mevr. Groenendal, mevr. Drewel, 
en mevr. Wijnmaalen (hulpdiaken) 
 
De lector is mevr. Hillenga 
 
De organist is mevr. de Boer 
 
De koster is dhr. Nuninga 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
 Kameroen: Samen werken aan een stabiele 
 toekomst  De noordelijke provincies van Kameroen 
 liggen in de Sahelzone: een regio met een grillig 
 klimaat. Door lange periodes van extreme droogte  
 rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel 
 vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. 
 Samen met lokale kerken en de inwoners van dit 
 gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toe-
 komst. Ze ondersteunen boeren om via duurzame 
 landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook 
 krijgen boeren training over veeteelt en water-
 beheer. Tot slot bieden ze noodhulp aan vluchte-
 lingen in de regio. 
2e Kerk 
3e Onderhoud gebouwen (bij de uitgang) 
 
Dienst volgende week 23 februari 
9.30 uur – Nieuwolda, de voorganger is ds. v/d Woude 
 
Beroepingswerk 
De streekkerkenraad deelt u met grote vreugde mee 
dat dominee G.W. van der Werff het op hem 
uitgebrachte beroep heeft aangenomen en begin mei 
als predikant naar Oost-Groningen komt. 

Dat betekent dat de vacatures in de protestantse 
gemeenten De Dollert en Winschoten dan zijn ingevuld 
èn dat er de zo gewenste versterking van het pastores-
team in de streekgemeente komt. 
 
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. 
 
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 
 
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 
 
 
Beginlied: lied 314   (staand) 
 
Groet en Bemoediging 
 
v De Heer zal bij u zijn. 
g De Heer zal u bewaren. 
v Onze hulp is in de naam van de Heer 
g die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g en niet in de steek laat wat Hij begon. 
a Amen. 
 
(we gaan zitten) 
 
Gebed van toenadering 
 
Oefenlied: lied1013 
 
Gebed om ontferming na elke bede zingen we: 
v: zo bidden wij samen…. 
a: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Loflied: Psalm 67: 1, 2 
 
Zondagsgebed / Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 30: 11 – 20 
 
Lied 316: 1, 2 
 
Tweede lezing: Matteüs 5: 17 – 26 
 
Lied 316: 3, 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Psalm 119: 4, 5, 6 
 
Dienst der gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: lied 838: 1, 2 
 
Wegzending en zegen 
allen: Amen, amen, amen. 


