
 
 

Zondagsbrief voor zondag 15 maart 2020.  
Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  
 
 
Medewerkenden  
Voorganger: ds. Kaj van der Plas 
Ouderling: Erna Dros 
Diaken: Hein van Assen 
Collectant: Joke Lambour 
Lector: Ina Rawée 
Organist: Hein Pieter Nauta 
Gastvrouw: Roelfien Smilde 
Kinderkerk: Audrey Antuma, Dorinda Hijszeler 
Bloemen: Riet Gort, Janneke Holthof 
 
Collecten 
Eerste collecte:  40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

(Noodhulp) 
Tweede collecte: Eredienst 

Bloemen 
De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een hartelijke 
groet van de gemeente naar mevrouw Bea Brouwer 
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:     22 maart 10.00 uur Dorpskerk 
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas m.m.v. het cantatekoor 

o.l.v. Vincent van Laar 
 
Tekst bij bloemstuk 
De Geest wordt rijk door wat hij ontvangt 
Het hart door wat het geeft. 
 
Collecte 
In verband met de toename van het aantal corona -
besmettingen en de maatregelen daaromheen, gaat de diaconie 
de collecte tijdens deze en komende erediensten op een andere 
manier dan u gewend bent organiseren.  
Aan het einde van deze dienst wordt er aan beide kanten bij de 
klapdeuren gecollecteerd met de bekende zakken. U kunt dus bij 
het verlaten van de kerk uw gift in de collectezak doen. 
Natuurlijk hoopt de diaconie dat de giften hier niet onder gaan 
lijden. 
namens de diaconie.  
Hein van Assen.  

Givt: gewoon blijven geven 
Vanaf deze zondag is het in de dorpskerk Eelde ook mogelijk om 
met Givt uw bijdrage aan de collecte te geven. Givt is het 
moderne alternatief voor contant geld of collectebonnen. 

1. Installeer de Givt app op uw smartphone 
2. Registreer uw gegevens (dit mag ook later) 
3. Kies het bedrag dat u wil geven voor de 1e én de 2e 

collecte. 



4. Beweeg uw smartphone langs de collectezak met de 
zender (de eerste collectezak ), u heeft direct voor beide 
collectes gegeven. 

Tijdens het koffiedrinken na de dienst is er assistentie 
beschikbaar voor het installeren van Givt op uw smartphone. 

Orde van Dienst 

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 542 
 

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”. 
 



Kyrie:    Lied 116: 1, 2, 3 en 4 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij opening van de Bijbel 
 
Eerste Schriftlezing:  2 Koningen 6: 8-23 
 
Zingen:    Lied 1010: 1 en 4 
 
Tweede Schriftlezing:  Matteus 5: 43-48 
 
Zingen:    Lied 103d 
 
Overweging 
 
Zingen:    Lied 793 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecte en terugkoppeling vanuit de kinderkerk 
 
Slotlied:    Lied 536 
 
Zegen 
a.: Amen 
 
ORGELSPEL 

 


