
 

 

 

 

Zondag 10 november 2019 
 
 

 

Van harte welkom in deze viering waarin wij de  

Maaltijd van de Heer met elkaar delen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Met medewerking van het Cantatekoor  

o.l.v. Vincent van Laar 

en Victoria Dmitrieva (piano) 

 

 

 



 

 

Zondagsbrief voor zondag 10 november 2019 

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. 

In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. 

 

Medewerkenden  

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas 
Ouderling:   Gea Kruit 

Diakenen:   Hein van Assen, Wichard Bouma,      

Liesbeth Roelfsema    

Lector:   Tom Stellingwerf   

Organist:   Vincent van Laar 

Gastvrouw:   Janny Koops 
Kinderkerk:   Sjoerd Alkema, Audrey Antuma 

Jeugdkerk:       José Groenboom, Rian Westmaas 

Cantatekoor:   o.l.v. Vincent van Laar 

Bloemen:   Riet Gort 

 

Collecten          

Eerste collecte:    ZOA 
Tweede collecte:   Instandhouding Eredienst 

 

Bloemen 

De bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar familie Stroetinga 

De bezorging is geregeld.  
U kunt uw naam op de bloemenkaart zetten.   

De kaart ligt op de tafel in de hal in de kerk. 

 

Ontmoeting 

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 
 

Kerkomroep 
Alle kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunnen rechtstreeks, in 

beeld en geluid, worden gevolgd via www.kerkomroep.nl. U 

kunt ze ook later nog weer terugkijken.  

 

http://www.kerkomroep.nl/


 

 

Predikant:    ds. K. M. van der Plas      0647135300 

Kerkelijk werker: dhr. B. Broers       0651022449 

Kerkenraad: voorzitter: mevr. E. Dros    0505423082 

scriba: mevr. G. Kruit      0630119668 

Koster/beheerders: dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

Website: www.dorpskerkeelde.nl 
Kopij Zondagsbrief: donderdag voor 20.00 uur per mail naar: 

 zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdienst:     17 november, 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:            ds. Kaj van der Plas  

 
Maaltijd van de Heer in Symphonie (Else van der 

Laanhuis) op 13 november 

Soms wordt deelnemen aan de kerkdienst onbereikbaar. 

Vanwege het tijdstip, de afstand, of lichamelijke beperkingen. 

Daarom zijn er een paar keer per jaar diensten op een ander 

tijdstip en een andere locatie. 

Twee keer per jaar organiseert de kerkenraad van de 
Dorpskerk een eenvoudige Avondmaalsviering in woon-

zorgcentrum Symphonie; voor gemeenteleden en 

belangstellenden. 

Woensdagmiddag 13 november om 15.00 bent u weer 

welkom, in de computersoosruimte van Trias. We zingen, 

bidden, lezen en delen brood en wijn. 
 

Voor mensen die van buiten Symphonie komen: gebruik het 

parkeerterrein en de ingang aan de kant van de Händelweg. 

De ingang vindt u naast nummers 2/40 aan de linkerkant. 

 

N.B U bent vanaf een half uur voor aanvang welkom! 
 

Voleindingszondag en Advent 

De dagen worden donker in november en december. Dat wekt 

een gevoel van weemoed soms. Je keert wat meer naar 

binnen. Stilstaan bij donker en licht, bij dood en leven hoort 

daar ook bij. In de kerk sluiten we aan bij de gang van de 



 

 

seizoenen door ze te verbinden aan levensmomenten. De 

overgang van leven naar dood. De overgang van stilstaan bij 

wie we missen naar het vieren van nieuw leven. 

 

24 november Voleinding: omkijken om verder te 

kunnen 
We staan als gemeente van de Dorpskerk op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar stil bij wie het afgelopen jaar uit 

ons midden overleden zijn. We noemen hun namen en eren 

hun leven daarmee. Daarbij zijn naasten van de overledene 

uitgenodigd, om voor hun een kaars aan te steken. 

Voleindingszondag is dit jaar de laatste zondag van 
november, de 24e. Na de dienst kunnen mensen het steentje 

dat dit jaar in de doopvont lag meenemen. 

 

1 december Advent: vooruitkijken 

Na voleindingszondag begint een nieuw kerkelijk jaar. Met 

Advent. Een tijd van vooruitkijken, het focussen op het licht 

dat we ook in onze wereld, ook vandaag de dag mogen 
verwachten. Daar hoort het eren van nieuw leven bij. Op 

eerste Advent staan de dopelingen van afgelopen jaar 

centraal. Op tweede Advent dopen we twee kinderen. 

 
Pastoraat 

mevr. S.G. de Pater - Gruijs verblijft in Maartenshof, 

k.38 Schaaksport 100, 9728 PG Groningen 

mevr.  J. Jager - Drijftholt verblijft in Maartenshof, k. 232 
 

Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes 

Elke derde woensdag van de maand is er een 
bijbelgesprekskring in ‘t Loughoes.  

De bijbel biedt een schat aan teksten waarin ervaringen van 

mensen met God, de mensen om hen heen  en de wereld 

centraal staat. Zelf kunnen we ook allerlei ideeën, beelden of 

vragen bij teksten hebben en daarover willen we met elkaar 



 

 

in gesprek gaan. De eerstkomende keer is op woensdag 20 

november om 10 uur. Centraal staat dan Jesaja 43. 

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom. 
 

Bert Broers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orde van dienst  

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

gemeente: Amen 

 

Intochtslied:   Lied 276 

 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Verhaal voor de kinderen 

 

We zingen “Wij gaan voor even uit elkaar” waarna de 

kinderen naar hun eigen ruimte in ’t Loughoes gaan 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kyrie:     Het Cantatekoor zingt:  

      Kyrie van G. Rossini (1792 - 1868)

  

Gloria:    v: Lof zij de Eeuwige! 

    a: Geprezen zijn Naam 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

1e schriftlezing:    Genesis 3 : 8-24 

 

Zingen:    Lied 993 : 1 en 2 

 

2e schriftlezing:  Romeinen 8 : 31-39 

 



 

 

Zingen:   Lied 650 : 1, 2 en 3 

 

Overweging 

 

We luisteren naar “Ubi caritas” van M. Duruflé  

(1902 - 1986) 

 

Ubi caritas et amor,  

Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum 

Christi amor. 

Exultemus, et in ipso 

jucundemur. 

Timeamus, et amemus 

Deum vivum.   

Waar liefde is,  

daar is God. 

De liefde van Christus  

heeft ons verenigd. 

Laat ons juichen 

En blij zijn in Hem. 

Laat ons de levende  

God vrezen  

Et ex corde diligamus nos 

sincero. Amen 

 

en met een oprecht hart 

liefhebben. Amen 

 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Collecte 

 

Toelichting vanuit de kinderkerk 

 

Gebeden 

 

Tafgelgebed:   Lied 647 

 

Inzettingswoorden 

 

Onze Vader 



 

 

 

Het Tafelgebed wordt afgesloten met 

Cantique de Jean Racine van G. Fauré (1845 - 1924) 

 

Verbe, égal au Très-Haut, 

notre unique espèrance, 

Jour éternel de la terre et 

des cieux; 

De la paisible nuit nous 

rompons le silence, 

Divin Sauveur, jette sur 

nous les yeux! 

 

Repands sur nous le feu  

de ta grâce puissante, 

Que tout l'enfer fuie  

au son de ta voix; 

Dissipe le sommeil  

d'une âme languissante, 

Qui la conduit à l'oubli  

de tes lois! 

 

O Christ soit favorable  

à ce peuple fidèle 

Pour te bénir 

maintenant rassemblé.  

Reçois les chants qu'il offre   

à ta gloire immortelle,  

Et de tes dons 

qu’il retourne comblé!  

Woord, gelijk aan de Aller-

hoogste onze enige hoop,  

Eeuwig licht van de aarde en 

de hemelen, 

Wij verbreken de stilte van 

de vredige nacht, 

Goddelijke Redder, werp uw 

blik op ons! 

 

Verspreid het vuur van 

Uw machtige gratie, 

Moge de hele hel vluchten 

Bij het geluid van Uw stem. 

De slaperigheid verdrijven 

Van een smachtende ziel, 

Wat er toe leidt, dat uw 

wetten vergeten worden. 

 

O Christus, wees gunstig 

aan dit trouwe volk 

dat nu is verzameld 

om U te loven. 

Ontvang de liederen die het U 

aanbiedt tot Uw  onsterfelijke 

glorie, laat het verzadigd van 

Uw gaven terugkeren!

   

 



 

 

Delen van brood en wijn 

 

Onderwijl zingen we: Lied 375 

    Lied 568a 

    Lied 720 

 

UITEENGAAN 

 

Slotlied:   Lied 791 : 1, 3, 5 en 6 

 

Zegen 

gemeente: Amen 

 

 

ORGELSPEL 

 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om elkaar 

onder het genot van koffie/thee/limonade te ontmoeten  

in ’t Loughoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fijn dat u erbij was. 

 

Wij wensen elkaar  een 
gezegende zondag   

en een goede week. 
 

 

 

 

 

 

 

 


