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Van harte welkom in de Dorpskerk 

op deze 1e adventszondag 
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Zondagsbrief voor zondag 1 december 2019 1e Advent  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:        ds. Kaj van der Plas       

Ouderling:       Sytske Koopmans 

Diaken:        Jan Menno Medendorp 

Collectant:        Bertus Beelen 

Lector:        Hielle Tillema 

Organist:        Vincent van Laar 
Gastvrouw:        Aaf Brands 

Leiding kinderkerk:        Gert-Jan Schaapman, Margreet Matter 

Bloemen:        Riet Gort, Nan Vos 

 

Collecten 

Eerste collecte:   Diaconie Kerstpakketten Actie 

Tweede collecte:  Instandhouding Eredienst 
 

Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een hartelijke 

groet van de gemeente naar Johan en Alie Pruntel. 

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:     8 december 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:    ds. Kaj van der Plas 

 
Pastoraat 

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

Schaaksport 100, 9728 PG, Groningen.  

Mevr. A. Crielaard-Portengen verblijft in Maartenshof k.122 

Mw. T. van Timmeren-Muilman verblijft in Boshof Icare, kamer 

120, Beilerstraat 38, 9401 PM, Assen. 

Mw. G. Westers-Bergsma verblijft in het UMCG. Post voor haar 

kan naar Hooiweg 15, 9761 GM, Eelde. 

Mw. J. Jager-Drijfholt is weer thuis 

Doop 

In de dienst van 8 december 2019 zullen twee kinderen worden 
gedoopt. 

Thomas Feike van Calker is de zoon van Andrea Kramer en Rienk 

van Calker en het broertje van Melle en Jesper 

Matthias Gerard Heert Meijer is de zoon van Lotte Meijer - 

Wiegman en Daniël Meijer en het broertje van Isabella. 

 
Kerstpakketten 2019 

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerstpakketten 

actie. 

Elk jaar bezorgt de Diaconie kerstpakketten bij mensen van wie 

we weten dat ze dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Via allerlei instanties krijgen we namen binnen van mensen die 



 

 

ervoor in aanmerking komen. De actie van de Diaconie richt zich 

uitsluitend op mensen in ons dorp. Om deze actie te kunnen 

bekostigen wordt er in december 4 keer voor dit doel 

gecollecteerd. 

De data zijn: vandaag 1 december, 8 december, 15 december en 

22 december. Behalve in de collecte, kunt u ook een bijdrage 
overmaken naar de Diaconie: 

Bankrekening NL 20 RABO 03158091 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente Eelde-Paterswolde, onder vermelding van 

“kerstpakketten 2019”. 

Wie oh wie? 

Traditiegetrouw is er op kerstavond een viering voor de jongste 
gemeenteleden en ieder ander. Dit jaar organiseren we een “reis 

naar kerst” en deze zal zich in én om de dorpskerk afspelen.  

Wij zijn op zoek naar mensen die tijdens deze reis een herder of 

engel willen uitbeelden, er hoeft dus niet gesproken te worden! 

Rondkijkend in de gemeente hebben we al vele goede herders en 

engelen gezien!  

Via de kinderkerkleiding kunt u verdere informatie krijgen! U mag 
zich natuurlijk ook als tweetal of drietal aanmelden….  

 

Daarom kerst 2019 

Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of 

adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als 

voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen 
particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de 

organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor 

kinderen. Kerken of scholen die de cd's en adventsboekjes in 

grote aantallen uitdelen, betalen een kleine vergoeding. De 

organisatie van 'Daarom Kerst' wil de mensen in Nederland op 

een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om 

draait. 

 

http://www.daaromkerst.nl/


 

 

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 444 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Adventsproject 

 

We zingen het projectlied ‘Kom volg de ster” waarna de 

kinderen naar hun eigen ruimte in ’t Loughoes gaan 

 

 
      

      Jakobs woorden laten zien  hoe het la -ter  zal  gaan zijn zoon  

 

 

     Ju - da   zal    heer-sen,  de     vij -and  ver - slaan.    Hij  is 



 

 

    sterk___ als een leeuw   en hij heerst voor al - tijd.     Tot een 

   

 

    ko - ning zal   heer-sen   in     eeu_____wig - heid.    Het ver- 

 

  

     le  -  den laat ons zien  waar de   reis      be-    gint. 

 

 

     Kom volg de    ster_naar  het    ko    –   nings- kind. 

 

 

Kyriegebed     

 

Adventslied:   Lied 466 : 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

1e schriftlezing:    Genesis 49 : 1 t/m 12 

 

Zingen:    Lied 166a: 1, 2 en 3 gezongen 

    4 t/m 8 gelezen 

    9 en 10 gezongen 

 

2e schriftlezing:  Openbaring 5 : 1 t/m 8 

 

Overweging 

 

Orgelspel:   Nun komm der Heiden Heiland   

    D. Buxtehude (1637 - 1707) 



 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

Onze Vader 

 

Collecte 

De kinderen komen terug  

Toelichting vanuit de kinderkerk 

 

 

OVERHANDIGEN DOOPDUIFJES 

 

 

UITEENGAAN 

 

Slotlied:   Lied 223 : 1, 2 en 3 

 

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 
 


