
 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 19 januari 2020.  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

 

Medewerkenden  

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 
Ouderling: Marike Hoekstra 

Diaken: Wichard Bouma 

Collectant: Harma Löhr 

Lector: Ina Rawée 

Organist: Vincent van Laar 

Gastvrouw: Jaqueline Westmaas 
Kinderkerk: Sjoerd Alkema 

Bloemen: Nan Vos    

 

Collecten 

Eerste collecte:  Regionaal diaconaal fonds 

Tweede collecte: Eredienst 

 
Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Fokje Sliep. 

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:     26 januari 10.00 uur Dorpskerk 

     m.m.v. de Cantorij 

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas 
 

Vesper/Avondgebed 

Zondagavond 26 januari is er weer een vesper hier in de 

Dorpskerk. Aanvang 19:00 uur.  

In dit avondgebed staat Psalm 139 centraal.  

Een half uur van bezinning door te bidden, te luisteren, te 

zingen en stil te worden.  
Voel je welkom, jong en ouder. 

 

Pastoraat 

Paul Stellingwerf verblijft in: 

Lentis Hereweg 78A 9725 AG Groningen 

Vakantie 

Bert Broers heeft vakantie tot 26 januari. 

 

 

 



 

 

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 223 : 1, 3 en 4 

 

GROET 

 

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

(we gaan zitten) 

 

Verhaal voor de kinderen 

 

Na het zingen van “Wij gaan voor even uit elkaar” gaan de 
kinderen naar hun eigen ruimte. 

 

“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 299c eerste deel (I v. II a.) 

 

Glorialied:   Lied 96a 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de Zondag  

 

Schriftlezing:    Delen uit Rechters 6 en 7 

 

Eerste deel 

 
Zingen:    Lied 100 : 1, 2 en 4 

 

Tweede deel 

 

Zingen:    Lied 994 : 1, 3 en 4 

 

Overweging Herr Christ, der einig Gottes Sohn - 
H. Scheidemann 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 
Onze Vader 

 

Collecte  

de kinderen komen terug 

terugkoppeling vanuit de kinderkerk 

 
Slotlied:   Lied 418 : 1, 2 en 3 

 

Zegen 

a.:      Lied 425 


