
 

 

 

 

Zondag 17 november 2019 
 
 

 

Van harte welkom in deze viering  

in de Dorpskerk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 17 november 2019 

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. 

 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas       
Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:   Jan Reinder Fransens 

Collectant:  Henk Roelfsema 

Lector:  Antho van Eyk 

Organist:  Vincent van Laar 

Gastvrouw:  Harma Löhr 
Kinderkerk:  Marike Hoekstra, Harm Kremer 

Bloemen:  Janneke Holthof 

 

Collecten 

Eerste collecte:   ZWO project diaconie 

Tweede collecte:  Instandhouding Eredienst 

 
Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw  

Joke Lambour. Wie wil deze bezorgen? 

 

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:   24 november 10.00 uur  

Dorpskerk-Voleindingsdienst 

Voorganger:    ds. Kaj van der Plas 
 

Pastoraat 

Mw S.G. de Pater-Gruijs verblijft in Maartenshof, k.38, 

Schaaksport 100, 9728 PG, Groningen. Zo ook Mw J. Jager-

Drijfholt, k. 232.  

Mw. Tony van Timmeren-Muilman verblijft op dit moment in 

Boshof Icare, kamer 120, Beilerstraat 38, 9401 PM, Assen. 
Mw. Gré Westers-Bergsma is nu nog opgenomen in het 

ziekenhuis en gaat daarna  voor revalidatie naar Maartenshof. 

Post voor haar kan naar Hooiweg 15, 9761 GM, Eelde. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orde van diest  

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 

 

“Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht 

Dat licht vertelt ons iets van God op hem zijn wij gericht 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt 

Ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 
Het licht verbindt ons met elkaar het is voor allemaal” 



 

 

Kyriegebed    Lied 301c 

  

Gloria:    Lied 882 : 1, 2 en 5 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

1e schriftlezing:    Deuteronomium 15 : 11-18 

 

Zingen:    Lied 611 : 1 en 2 

 

2e schriftlezing:  Filemon 1 : 1-25 

 

Zingen:   Lied 611 : 3 en 4 

 

Overweging 

 

Orgelspel:  Es ist gewisslich an der Zeit - J.S. Bach 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

Onze Vader 

 

Collecte 

Toelichting vanuit de kinderkerk

 

 



 

 

UITEENGAAN 

 

Slotlied:   Lied 892 

 

Zegen 

gemeente: Amen 

 

ORGELSPEL 

 

 

Fijn dat u erbij was. 

 

U bent van harte uitgenodigd in ’t Loughoes om elkaar 

te ontmoeten onder het genot van 

koffie/thee/limonade 

 

 

 

 

 

 


