
 

 

Zondagsbrief voor zondag 8 maart 2020.  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

 
 

Medewerkenden  

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Ouderling: Marike Hoekstra 

Diaken: Liesbeth Roelfsema 

Collectant: Harma Löhr 

Lector: Gerda Duisterwinkel 
Organist: Vincent van Laar 

Gastvrouw: Harma Löhr 

Kinderkerk: Hannah Matter, Margreet Matter 

Jeugdkerk: Katharina Polz, Michel van Vliet 

Bloemen: Janneke Holthof, Roelie Matter 

 
Collecten 

Eerste collecte:  Diaconie plaatselijke ondersteuning 

Tweede collecte: Eredienst 

Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar Gerda Duisterwinkel. 

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:     15 maart 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

 

Tekst bij de bloemen 

Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt. 

 
Bijbelgesprekskring 't Loughoes 
We komen deze maand bij elkaar op woensdag 18 maart om 

10.00 uur.  We gaan dan verder in gesprek aan de hand van 

het boek Ruth, hoofdstuk 3 en 4.  

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom. 
Bert Broers 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 25: 1 en 2 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

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

kinderen naar hun eigen ruimte in ’t Loughoes. 

 

“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 986: 1, 2 en 3 

 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij opening van de Bijbel 
 

Eerste Schriftlezing:  Genesis 12: 1-3  

 

Orgelspel:  Wenn wir in höchsten Nöten sein - 

J.S. Bach 

 
Tweede Schriftlezing:  Mattheüs 5: 13-16 

 

Zingen:    Lied 838: 1 en 3 

 

Overweging 

 
Zingen:    Lied 1000: 1, 2 en 5 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader 
 

Collecte en terugkoppeling vanuit de kinderkerk 

 

Slotlied:    Lied 858 

 

Zegen 
a.: Amen 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

U en jij……allemaal van harte uitgenodigd om elkaar na deze 
viering te ontmoeten in ’t Loughoes onder het genot van 

koffie/thee/limonade 

 


