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Van harte welkom in deze viering  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“God is machtig” 
 

Op deze zondag staat Psalm 8 centraal:  

Een loflied over de macht van God.  

God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een 

belangrijke plek gegeven. 

 



 

 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2019  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:       mevr. Joke van Beveren/Assen 

Ouderling:       Sytske Koopmans 

Diaken:       Liesbeth Roelfsema 

Collectant:       Joke Lambour 

Lector:       Ina Rawée 

Organist:       Vincent van Laar 
Gastvrouw:       Harma Löhr 

Kinderkerk:       Katharina Polz        

Bloemen:          Riet Gort 

 

Collecten 

Eerste collecte:        TuVo 

Tweede collecte:       Instandhouding Eredienst 

Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar de heer Harm Slot.    

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 

 

Oudejaarsavond    31 december 19.00 uur Dorpskerk 

Voorganger     ds. Kaj van der Plas 

 
In deze korte dienst lezen we het verhaal over Jakob die de 

rivier Jabbok oversteekt. Terug naar zijn verleden. Maar 

tegelijkertijd de grens naar het onbekende over. Zo wordt die 

Jabbokstroom als de tijdstroom. Een prachtig beeld voor de 

viering op Oudejaarsavond. We zingen, zijn stil, en horen een 

korte meditatie. 

 
Kerkdienst:      5 januari 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:   ds. Harm Jan Meijer/Roden 

Pastoraat 

Mevr. J.A. Boekweg-Leonhard verblijft in het Martiniziekenhuis 

op 4H kamer 410, Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen. 

Tot zij weer thuiskomt verblijft dhr. J.A. Boekweg in de 
Duinstee, Schoollaan 22, 9761 AB Eelde. 

 

Vesper/avondgebed 

Op deze laatste zondag van het jaar is er vanavond geen 

Vesper/Avondgebed. Ook al is het de laatste zondag van de 

maand. Voor sommigen is het zo langzamerhand gewoonte 
geworden bij de maandelijkse vesper aanwezig te zijn. Zij 

kunnen net als vele andere gemeenteleden en dorpsgenoten 

de kerkdienst op oudejaarsavond in de Dorpskerk bijwonen, 

die is op dinsdagavond 31 december om 7 uur. 



 

 

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 513  

 

GROET  

voorganger: Genade zij u en vrede…door zijn Geest 

gemeente: Amen  

(we gaan zitten)  

 

De leiding van de kinderkerk nodigt de kinderen uit  

Na het zingen van “Wij gaan voor even uit elkaar” gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyriegebed    Lied 367e (na 1e,2e en 3e intentie) 

 

Glorialied:    Lied 481 : 1 en 3 

  

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

1e schriftlezing:    Psalm 8 (naar Karel Eykman) 

 

Zingen:    Lied 8a : 1, 2 en 3 

 

2e schriftlezing:  Lucas 2 : 25 t/m 35 

 

Zingen:   Lied 480 

 

Overweging 



 

 

Zingen:   Lied 463 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden   Lied 368c (responsie) 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk 

toelichting door de leiding 

UITEENGAAN 

 

Slotlied:   Lied 423 

 

Zegen: 

 

voorganger:  

Wees voor elkaar een dak boven het hoofd, 

een licht in de nacht, een herberg voor onderweg. 

Dat is eigenlijk alles, Het lijkt zo simpel,  
maar als het werkelijkheid wordt  

is het een wonder en komen dromen uit.  

 

De Eeuwige zegent ons en Zij behoedt ons,  

De Barmhartige doet Zijn Gelaat  

over ons lichten en is ons genadig.  
De Onnoembare verheft Haar  

Liefdevolle Gelaat over ons en geeft ons vrede.  

 

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 


