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Van harte welkom in deze viering in de Dorpskerk 

In deze dienst delen wij brood en wijn 

 
 



 

 

                                
Zondagsbrief voor zondag 1 maart 2020.  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

 

Medewerkenden  

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Ouderling: Sytske Koopmans 
Diaken: Wichard Bouma,  Greet Hartman,  

 Jan Menno Medendorp 

Lector: Antho van Eyk 

Organist: Hielle Tillema 

Gastvrouw: Nadia Khalaf Maxi 

Kinderkerk: Gert-Jan Schaapman, Audrey Antuma 
Bloemen: Marjan Dijk, Riet Gort 

 

Collecten 

Eerste collecte:  40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

(Voorjaarszending) 

Tweede collecte: Eredienst 

Bloemen 
De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar de heer Jan Westerhof. 

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 maart 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

 

Pastoraat 

Dhr. J.D. Westerhof verblijft in "De Brink" op k. 519,  
Helper Brink 59 9722 EK Groningen 

Mevr. J. Noordam verblijft in de Westerkim op k. 31, 

Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoogeveen 

Spreuk bij het bloemstuk  

"Aards geluk is alles in je leven wat je door hard werken hebt 

gekregen. 

Hemels geluk is dat je in alles mag weten dat de Vader je 

nooit zal vergeten". 

Voedselbank 

Inzameling op woensdag 4 maart tijdens koffietied van  

9.30 uur tot 11.00 uur en op zondag 8 maart voor aanvang 

van de kerkdienst. 

 

 

 

 



Orde van de dienst van Schrift en Tafel  

 

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

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 536 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Project Veertigdagentijd 

 

Na het zingen van Wij gaan voor even uit elkaar, vertrekken 

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 

 

Zingen:      Lied 217: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag  

 

1e schriftlezing:   Exodus 19:1-9a 

 

Zingen:      Lied 853: 1 en 2 

 

2e schriftlezing:   Matteüs 5:1-12 

 

Zingen:    Lied 321: 1, 2, 4 en 7 

 

Overweging 

 

Zingen:   Lied 838: 1 

 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte 

De kinderen komen weer in de kerk 

terugkoppeling door de leiding 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Gezongen gebed:  Lied 400 

 

Stil gebed 

 

 



 

Tafelgebed 

 
v. Vrede zij met u.  

a. En met uw geest. 

v. Verheft uw harten. 

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v. U komt onze dank toe, 

    Heer onze God, 

    overal en altijd 

    door Jezus onze Heer.  

    Want u hebt ons uw woord gegeven 

    leeftocht voor de weg naar uw toekomst, 

    levenskracht midden in de dood. 
    Daardoor voelen wij ons geroepen en 

    daardoor worden wij gesterkt, 

    ons uit te spreken 

    tegen alle woorden die mensen knechten, 

    tegen alles wat mensen monddood maakt. 

 
    We verbinden ons met de lofzang die klinkt, 

    al eeuwen op aarde zoals in de hemel: 

  

Zingen:   Lied 868: 1  

 

v. Wij zegenen u, God onze Vader 

    en gezegend is Jezus die komt in uw naam, 
    het Levende woord, 

    die liet zien wat het betekent: 

    de weg met uw geboden te gaan, 

    met hart voor de mensen, 

    onzelfzuchtig en onbaatzuchtig. 

    Laat uw Geest zijn woorden vervullen  
    nu wij doen wat hij ons opdroeg: 

 

 



    In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij      

    een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:    

    ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  
    Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij    

    na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het   

    nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe  

    dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’  

 

a. wanneer wij dit brood eten 
    en uit de beker drinken 

    verkondigen wij de dood van de Heer,  

    totdat hij komt! Maranatha! 

 

v. Wij bidden om Geest God, 

    uw Heilige Geest 
    die van ons een levende gemeenschap maakt 

    die u dient in woord en daad. 

    die recht doet aan mensen 

    en hoopvol uw dag tegemoet gaat, 

    sterk ons deze veertig dagen, 

    en alle dagen van ons leven. 

    Wij zegenen u God,  
    deze dagen en altijd, 

    door Jezus Christus onze Heer. 

 

a. AMEN! 

 

 
a. Onze Vader 

 

 

Tijdens het delen van brood en wijn  

zingen wij:   Lied 117d 

 
Dankgebed 

 

 

 

 



Slotlied:    Lied 542 

 

Zegen 
a.  AMEN!  

 

 

 

ORGELSPEL 

 
 

U en jij……….allemaal van harte uitgenodigd elkaar te 

ontmoeten in ‘t Loughoes onder het genot van 

koffie/thee/limonade 


