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Streekgemeente Oost-Groningen 

zondag 20 september 2020 
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Welkom en kaarsen ontsteken 
 De ouderling van dienst ontsteekt vijf kaarsen
 als teken van de 5 gemeenten van de 
 streekgemeente 
 
Mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 147: 1, 3 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is in de naam van de Heer  
a die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
v Die trouw is tot in eeuwigheid 
a die het werk van zijn handen niet loslaat. 
v Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van onze Heer Jezus Christus 
 in gemeenschap met de heilige Geest. 
a Amen 
 
Gebed om ontferming bij foto’s uit de actualiteit 
kyriëlied: lied 299d (1x, dus niet koor) 
 
Loflied: lied 304 
 
Inleiding op het thema 
 
Film 1 
 Het goede leven volgens Jan Pieter Koers 
 

Gebed om de Geest 
 
Eerste lezing: Daniel 1: 1 - 21 
 
Antwoordlied: Psalm 119: 13, 14 
 
Film 2 
 Het goede leven volgens Nick Wanders 
 
Tweede lezing: Matheus 13: 44 
 
Antwoordlied: lied 58: 1 (Ev. Liedbundel) 
 
Film 3 + film 4 
 Het goede leven volgens Sylvia Bakker 
 en Gré Tolsma 
 
Preek 
 
Film 5 
 Het goede leven volgens Henriët Sabajo 
 
Lied: 418 
 
Dankgebed en voorbeden 
 door de vijf voorgangers van de Streekgemeente
 via een opname 
 
Toelichting op de collecte 
 
Slotlied: lied 981 
 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 

20 september 2020 – 9.30 uur in Oostwold 
ook te beluisteren via: kerkomroep.nl 

 
 
Voorganger: ds. v/d Werff 
 
Ambtsdragers: dhr. Drewel en mevr. Drewel 
 
Lector: mevr. Huizinga 
 
Organist: dhr. Akkerman 
 
Koster/beamer: dhr. Kasper 
 
De bloemen uit de kerk gaan, met een hartelijke 
groet van ons allen, naar mevr. Bakker en naar 
dhr. Korte 
 
Zondag 27 september is er om 9.30 uur dienst in 
Oostwold en de voorganger is pastor Huizing-
Piersma 
 
Collecte 
Bij de uitgang van de diensten wordt er 
gecollecteerd via de collecteschaal. De opbrengst 
wordt gelijkelijk over de drie doelen van deze 
zondag verdeeld. Mocht u een bepaald doel toch 
met een grotere bijdrage willen steunen dan kunt u 
uw gift via de bank overmaken: NL46 RABO 0382 
6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert. 
Graag bij uw gift vermelden voor welk doel deze 
bestemd is en voor welke zondag de collecte 
gepland stond. 
 
1 – Hulp aan Lesbos 
 
2 – Streekkerk 
 
3 – Streekdiaconie 


