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De voorganger is ds Richard Offringa 
 
Ambtsdragers zijn Jan Drewel en Geesje Koers. 
Ruth Drewel is hulpdiaken. 
 
De koster is Gertjan Meijer 
 
Lectoren zijn Anja Meijer en Ineke Dusseljee 
 
De organist is Koos Akkerman 
 
Er is vanmorgen kindernevendienst o.l.v. Inez Lock 
 
 
COLLECTEN BIJ DE UITGANG 
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Ethiopië 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig 
getroffen door langdurige droogte en heftige regen-
val. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. 
Met steun van Kerk in Actie leert de Ethiopische 
kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vast-
houden, grond irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen.  
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze 
kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk 
mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 

2e collecte: diaconie 

 
DIENSTEN 12 FEBRUARI 
De Dollert 
Er is om 9.30 uur een Avondmaalsdienst in de kerk 
in Bad Nieuweschans. 
Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma. 
 

Meeden 
Er is om 11.00 uur dienst in de Dorpskerk en  
de voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma. 
 
Midwolda 
Om 9.30 uur is er een dienst in De Verbinding en  
de voorganger is ds. J.T. Fortuin. 
 
Scheemda 
Er is om 9.30 uur dienst in De Ontmoeting, de 
voorganger is ds Richard Offringa. 
 
's Middags is er van 15.30-17.30 uur Kliederkerk in 
De Ontmoeting (zie elders voor meer info). 
 
Winschoten 
Om 9.30 uur is er een dienst in de Marktpleinkerk, 
de voorganger is ds Gert Wybe van der Werff. 

 
KLIEDERKERK 
Na twee succesvolle en leuke kliederkerkbijeen-
komsten willen wij dit graag nog eens met u/jou 
beleven! Wij nodigen jullie via deze weg uit voor de 
kliederkerkviering op 12 februari 2023 van 15.30 
tot 17.30 uur in de Ontmoeting in Scheemda. 
Er is van alles te ontdekken en beleven rondom 
het thema "De Ark van Noach". Er is voor ieder wat 
wils. We hebben samen een viering en sluiten af 
met een lekkere maaltijd. (Info Lisanne Snoek -
Lisannesnoek1995@outlook.com).    

 
EVENSONG DOOR KAMERKOOR NORTHERN VOICES 
Kamerkoor Northern Voices bestaat momenteel uit 
25 enthousiaste leden komend uit de drie noorde-
lijke provincies. Zij zingen o.a. werken van Bach, 
Britten, Byrd, Pärt, Palestrina, Gjeilo en Lauridsen. 
Zondag 19 februari zingen zij o.l.v. dirigent Edwin 
Velvis tijdens de Evensong in De Ontmoeting in 
Scheemda. Er is ook gemeentezang in de Engel-
se traditie.Voorganger is ds Richard Offringa en de 
organist is Henk de Vries. Aanvang 19.30 uur in De 
Ontmoeting, Kerklaan 32, Scheemda.  
Toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte 
voor de onkosten. 

HULP AAN OEKRAÏNE 
Van 5 t/m 12 februari is er een inzamelactie voor 
houdbaar voedsel en andere belangrijke (kleine) 
spullen. Denk aan voeding in blik, rookworst, pakjes 
soep etc. Iets wat lang houdbaar is en makkelijk te 
bereiden i.v.m. energieschaarste. Daarnaast zaken 
als aanstekers, zaklampen, batterijen, medicatie 
(aspirines e.d.). De goederen kunnen worden 
gebracht bij fam. Akkerman, Noorderstraat 49, 
Oostwold. 
Zaterdag 11 februari kan dat ook in Ons Gebouw 
(Goldhoorn 6) tussen 10 en 12 uur. 
De spullen gaan via Stadskanaal naar Nijverdal 
waar de st. 'United we Stand, Together we Rise' zal 
zorgen dat alles op transport naar Oekraïne gaat. 
Voor wie meer wil weten: 
http://www.facebook.com/stichtingunitedwestand 

 
NADENKERTJE: DIENAAR ZIJN... 
De dienst, die in een christelijke gemeenschap de 
één de ander moet bewijzen, is de daadwerkelijke 
bereidheid om te helpen. Daarbij denken we 
allereerst aan de eenvoudige hulp in kleine en 
uiterlijke dingen. In elke gemeenschap is veel te 
doen. Niemand is te goed voor de geringste dienst. 
Bezorgdheid om verlies van tijd, verbonden met 
deze simpele uiterlijke hulpverlening, betekent 
meestal, dat men zijn eigen werk te belangrijk vindt. 
We moeten bereid worden ons eigen werk door God 
te laten onderbreken. God zal onze plannen en 
wegen steeds weer, elke dag zelfs, doorkruisen 
door mensen met hun eisen en vragen op onze weg 
te plaatsen. In de school van de deemoed leren wij 
onze hand niet te sparen, als ze een dienst kan 
verrichten, en ook, dat wij zelf geen regisseur 
moeten spelen over onze tijd, maar die door God 
moeten laten vullen. Alleen waar handen zich niet te 
goed achten voor de daad van liefde en 
barmhartigheid in de dagelijkse bereidheid tot hulp, 
kan de mond het woord van Gods liefde en 
barmhartigheid blijmoedig en geloofwaardig 
verkondigen. (Dietrich Bonhoeffer) 
 
 
 



ENERGIE ARMOEDE 
Betreft: Hulp aan huishoudens in de gemeente 
Oldambt met energie armoede. 
Zoals bekend is de verwachting dat door de 
stijgende energieprijzen de energie armoede in 
Nederland zal toenemen. Het ISF en het Kansfonds 
zijn voornemens een aanzienlijk bedrag te besteden 
aan hulp voor bewoners van de gemeente Oldambt 
die te maken hebben/krijgen met Energie armoede. 
Het is voor ons moeilijk om te weten te komen wie 
er voor deze hulp in aanmerking zou komen,  
daarom roepen wij de hulp in van alle aangesloten 
diaconieën en Schuldhulpmaatje Oldambt. 
Als voorwaarden voor deze noodhulp hebben we 2 
criteria opgesteld: 
1. Huishoudens (1 of meerder personen) die de 
energiekosten niet meer kunnen betalen. 
2. Huishoudens (1 of meerder personen) die hun 
energiekosten betaald hebben en daardoor in de 
problemen komen. 
Mocht u als huishouden hiervoor in aanmerking 
komen wilt u ons dat dan laten weten. Uiteraard 
zullen wij vertrouwelijk omgaan met de aan ons 
verstrekte gegevens. U kunt zich natuurlijk ook 
melden bij uw eigen diaconie. 
Bestuur van ISF-Oldambt 
E-mail: oldambtgeeftwarmte@gmail.com 

 
GEBED VAN DE WEEK: VOOR HET VERGETEN KIND 
Heer, elk kind en iedere jongere mag zich door U, 
God, geliefd weten.  
Maar dat kan alleen zo zijn als wij niet vergeten 
dat het van ons iets vraagt.  
 

Geschapen naar uw beeld en gelijkenis  
werden wij uw handen. 
Zo smeedt U banden en schenkt ons aan elkaar.  
 

Alleen als wij er zullen zijn voor hen zonder verweer,  
maken wij uw Naam waar.  
Leer ons hen te vinden en laat ons niet vergeten 
te vragen naar hun naam. Amen. 
 

(In: Petrus, Dirk-Jan Bierenbroodspot) 
 
 

LITURGIE 
 

Welkom 
 

we gaan staan 
 

Intochtslied: psalm 67: 1, 2  
 

Uitleg liturgische schikking 
 

Bemoediging en groet 
 

v Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
v Die trouw is tot in eeuwigheid, 
g die het werk van zijn handen niet loslaat. 
v Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van onze Heer Jezus Christus  
g Samen in de naam van de Geest,  
 die onze harten verwarmt, 
 ons denken verlicht, 
 richting geeft aan ons handelen 
 en ons krachtig maakt. Amen. 
 

we gaan zitten 
 

Lied 281: 1, 4, 5  
 

Kyriëgebed  
 

Lied 150a: 2, 4  
 

Afronding project Vluchtelingen in Griekenland 
 

Gebed om het Woord 
 

Kinderlied – Kerk in actie: Het Kids in actie lied 
 tekst & muziek: Marcel & Lydia Zimmer  
 © 2019 Celmar Music 
 

refr We zijn er op de wereld 
 met z’n allen voor elkaar. 
 Niemand in z’n eentje, 
 want dat is veel te zwaar. 
 We moeten elkaar helpen, 
 ook wanneer het moeilijk gaat, 
 zodat iedereen op aarde 
 er nooit alleen voor staat. 

 Rainbow vliegt er op uit 
 Van  oost naar west, van noord naar zuid 
 Terug van zijn reis, vertelt hij je dan 
 wie en waar je helpen kan. 
 

 Op zoek naar veiligheid. 
 Natuurgeweld of oorlog, 
 of een hongersnood: 
 mensen moeten vluchten 
 anders gaan ze dood. 
 Nu hebben ze geen thuis meer 
 en zijn ze alles kwijt. 
 Dus komen wij in actie 
 voor rust en veiligheid.  
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

1e Schriftlezing: Jesaja 43: 9 – 12  
 

Psalm 145: 1, 2   
 

2e Schriftlezing: Matteus 5: 13 – 16 
  

Lied 974: 1, 2  
 

Verkondiging  
 

Lied 838: 1, 2  
 

Gebeden afgesloten met Onze Vader 
 

de kinderen komen terug 
 

Presentatie project Ethiopië 
 

we gaan staan 
 

Slotlied: lied 867 
 

Zending en zegen met gezongen Amen (lied 431b) 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 
 
 
 

Na de dienst is er koffie/thee/limonade in Ons 
Gebouw…. Welkom! 


