
 

 

Zondagsbrief voor zondag 22 maart 2020.  

 

 
Medewerkenden  

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Ouderling: Kees-Jan Antuma 

Diaken: Jan Reinder Fransens 

Lector: Annemieke Eisses 

Organist: Vincent van Laar  

Bloemen: Roelie Matter 
 

Collecten 

Eerste collecte:  40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

(Binnenlandsdiaconaat) 

Tweede collecte: Eredienst 

Bloemen 
De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar Peter en Marjan Dijk 

 

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. 

Vanwege de coronacrisis gaat deze ontmoeting niet door. 

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:     29 maart 10.00 uur (kerkomroep.nl) 

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas  

 

Tekst bij bloemstuk 

"Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten". 

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. Wanneer u thuis wilt bijdragen aan de collectes, kunt u 

uw bijdrage als volgt storten. Diaconiecollecte op rekeningnr 

NL20RABO0315809191 t.n.v diaconie prot.gem.eelde-

paterswolde en/of collecte Eredienst op rekeningnr.  
NL95RABO0373734204 t.n.v prot.gem.eelde-paterswolde 

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. 

Koffietied 

Gaat op 1 april niet door! 

 

Pasen: een levend schilderij! 
Op eerste Paasdag, zondag 12 april, op dit moment is het nog 

niet duidelijk i.v.m coronacrisis of dit door kan gaan, komt het 

paasverhaal letterlijk tot leven in de dienst! Het paasverhaal 

wordt verteld aan de hand van een aantal ‘levende 

schilderijen’ (tableau vivant), afgewisseld met liederen.  

En iedereen mag meedoen! 

 
 

Wat is precies de bedoeling? 

Het paasverhaal wordt verteld door een verteller, en dit wordt 

afgewisseld met levende schilderijen, waarin bepaalde 

onderdelen van het verhaal door gemeenteleden wordt 

uitgebeeld. Er hoeft dus geen tekst geleerd te worden, het 
betreft alleen het uitbeelden van bepaalde scenes van het 

verhaal. Het wisselen van de scenes gebeurt achter een groot 

doek, dat dan even ‘op’ is, en weer ‘neer’ gaat als de 

volgende scene getoond wordt. 

 

 



Kan ik ook meedoen? 

Jazeker! Op de vrijdag ervoor, 10 april, tussen 15-17 uur, 

gaan we dit oefenen in de kerk. Het is een initiatief van de 
jeugdkerk, en gemeenteleden van alle leeftijden kunnen 

meedoen. Het is ook mogelijk om je op te geven voor 

bijvoorbeeld het ‘bedienen’ van het doek, of alleen voor het 

meezingen met de liederen (of begeleiden op een 

instrument). 

Wat kan ik nu alvast doen? 
Je opgeven natuurlijk! Dit kan bij Bert Broers, Lourien 

Groenendal of José Groenboom, even aanschieten in de kerk, 

of mailen naar: l.groenendal@home.nl of 

josenieuwenhuijzen@yahoo.com 

 

Kinderkerk : thuis editie 
Tijdens de kerkdiensten die we de komende tijd zullen volgen 

via de Kerkomroep, zal er ook aandacht zijn voor de kinderen.  

En dat vinden we belangrijk, want we zijn in deze 40dagentijd 

samen op weg naar Pasen. Jong en oud. Een bijzondere 

ervaring dit jaar! Het materiaal dat wordt gebruikt door de 

leiding van de Kinderkerk is ook beschikbaar voor ouders die 

met hun kinderen op zondag de dienst willen volgen.  We 
gebruiken hiervoor de methode Bijbel Basics, van het 

Nederlands Bijbelgenootschap. Het leesrooster van de 

eredienst komt overeen met de bijbelverhalen die centraal 

staan in de Bijbel Basics methode.  www.debijbel.nl     

 

Hoe werkt dit? 
Eerst registreer je je op de website in het menu rechtsboven. 

Dit is gratis. Daarna heb je volledig toegang tot de website en 

de materialen. Je vindt het veertigdagenproject prominent op 

de homepage.  

 

mailto:l.groenendal@home.nl
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com


 
 

Via ‘download deze zondag’ kom je bij een overzicht van het 

materiaal voor de betreffende zondag.  
Het materiaal is geschikt voor drie leeftijdsgroepen van 4 tot 

12 jaar. Hiermee kan je van tevoren al het meest 

aansprekende verhaal, de leukste opdrachten en spelletjes 

voor jouw kinderen selecteren. Je zal ontdekken dat er veel 

mooie bouwstenen online beschikbaar zijn.  We hopen dat dit 

helpt om ook thuis de kinderen bij het veertigdagentijdproject 
te blijven betrekken.    

Heb je nog vragen of suggesties voor ons? 

Neem dan contact op met Sjoerd Alkema (0611043804) of 

Marike Hoekstra (0622709276) 

 

 

 

 

 

 



Orde van Dienst 

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 215: 1, 2, 3 en 4 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

 

Verhaal voor de kinderen 

 
Kyriegebed 

 

Lied bij de 40dagentijd:   Lied 542 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij opening van de Bijbel 

 

1e Schriftlezing:      Jesaja 58:1-10 

 

Zingen:       Lied 537 

 
 



 

2e Schriftlezing:    Matteus 6:1-18 

 
Zingen:     Lied 197 

 

Overweging 

 

Muziek 

 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Stil gebed 
 

Onze Vader 

 

Collecte met toelichting 

 

Slotlied:    Lied 536 

 
Zegen 

a.: Amen 

 


