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

1 maart 2020 – Oostwold 
1e zondag in de 40 dagentijd 

 
De voorganger is drs. Oosterhuis 
 
Ambtsdragers zijn: dhr. Meijer, mevr. Drewel, 
en mevr. Nuus (hulpdiaken) 
 
De lector is dhr. Hut 
 
De organist is dhr. Datema 
 
De koster is dhr. Akkerman 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
 

1e Kerk in Actie – Zending 
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in 
rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend 
zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de 
grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als 
India, Nepal en de Filippijnen. De meeste van hen zijn 
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren 
over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de 
storytelling-methode: een succesvolle interactieve 
methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden 
verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. De 
arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam 
bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
 

2e Kerk 
 

3e Verwarming gebouwen (bij de uitgang) 
 
 
De bloemen uit de kerk worden bezorgd door  
mevr. Huizing en fam. Meijer en gaan, met een hartelijke 
groet van ons allen, naar mevr. Groenendal en naar  
fam. Drewel. 
 
 
 

Diensten komende week 
zo 1 maart: 19.00 uur, Lutherse Kerk, Winschoten 
ds. v/d Woude, 1e Vesper in de 40 dagentijd 
m.m.v. Cantorij Winschoten 
 
zo 8 maart: 9.30 uur, Finsterwolde 
ds. Jöhlinger 
 
zo 8 maart: 19.00 uur, Finsterwolde 
ds. Rienstra, 2e Vesper in de 40 dagentijd 
m.m.v. CantoRei 
 
_____________________________________________ 
 
 
Overlijden 
Op dinsdag 25 februari is in Winschoten overleden  
mevr. Gerda Koster-Westervaarder, vroeger woonachtig 
aan de Hoofdweg in Finsterwolde. 
De afscheidsdienst is op dinsdag 3 maart om 11.00 uur 
in de kerk van Finsterwolde. Ds. Wiebke Heeren zal 
daarin voorgaan. Hierna is de begrafenis op het kerkhof 
van Finsterwolde. Na afloop is er koffie in de kerk en 
gelegenheid voor condoleren. Een ieder die bij het 
afscheid aanwezig wil zijn is van harte uitgenodigd. 
 
 
Concert 1 maart in Oostwold 
Vanmiddag is de 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.  
Aanvang 15.00 uur, Goldhoorn 8, Oostwold. 
Entree € 12,50, jongeren tot 18 jaar € 7,50. 
 
_____________________________________________ 
 
 

Agenda 
 
Elke donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de 
CantoRei in Ons Gebouw 
 
6 mrt 18.45 uur  
Zang- en gespreksgroep Tjamme 
 
 

Liturgie 
 
 
Welkom 
 
Psalm 65: 1, 6 
 
Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
 
Uitleg bloemschikking 
 
Psalm 142: 1, 2 
 
Gebed om toenadering 
 
Lied 221: 1, 3 
 
Kyriëgebed 
 
Lied 791 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Eerste lezing – Oude Testament: Jesaja 58: 1 – 10 
 
Oefenlied: lied 548 
 
Tweede lezing – Nieuwe Testament: Matteus 4:1 – 11 
 
Lied 538: 1, 2, 4 
 
Overdenking 
 
Lied 793: 1, 2 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Collecten 
 
Lied 416 
 
Zegen met gezongen amen 


