
 

 

Zondagsbrief voor zondag 29 maart 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Organist:  Vincent van Laar  

Koster/Beeldregisseur: Peter Dijk 

Tolk:  Sonja Beetsma 

Bloemen:  Riek Gort 

m.m.v.  Enkele zangers 
 

Collecten 

Eerste collecte:  40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat) 

Tweede collecte:  Eredienst 

  
Toelichting Collecte 

We sluiten onszelf niet op in de kerk, maar houden oog voor 

de nood in de wereld. Dat laten we zien door de collecte. Geef 

daarom ook vanuit huis! 

Tip: gebruik de app van GIVT. Na 1 keer instellen kun je 

hiermee met een druk op de knop een bedrag voor de eerste 
én de tweede collecte bijdragen. 

1 - App installeren op smartphone (zoek 'Givt' in de Apple     

Store of Google Play Store) 

2 - Registreren (kan ook later) 

3 - Bedragen 1e en 2e collecte kiezen in de app 

4 - Geven via lijst: Dorpskerk Eelde kiezen 

Voor hulp bij de installatie van Givt kunt u bellen met Hein 
(06 47223305) of Kees-Jan (06 22168536) 

 

U kunt ook geld overmaken naar een van onderstaande 

bankrekeningen. 

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 

tel:06%2047223305
tel:06%2022168536


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:     5 april 10.00 uur (kerkomroep) 

Voorganger: dhr. Bert Broers 

Vesper 

De vesper op 29 maart is afgelast. U kunt deze viering via 

kerkomroep vanaf 19.00 uur bijwonen.  

Bloemen 
De Bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar familie Huizinga. 

De bezorging is geregeld. 

 

Tekst bij bloemstuk 

Rotsvast geloven, het fundament van je leven. 

Pasen: een levend schilderij! 

i.vm. de coronacrisis gaat het niet door!  

 "Koffietied"  

Gaat de komende maanden niet door. 

We beginnen, zonder tegenbericht, weer op 2 september. 

We wensen ieder veel sterkte toe in deze roerige tijd. 

  
Hartelijke groeten, 

Marjan Dijk, Liesbeth Roelfsema, Joke Lambour 

en Janny Koops. 

 

 



Voedselbank 

Graag uw aandacht voor de voedselbank. De voedselbank 

verkeert door het Corona-virus in zwaar weer. De aanvoer 
van producten stagneert en de regelgeving van het RIVM 

maakt dat vrijwilligers boven 70 jaar voorlopig niet meer 

actief mogen zijn voor de voedselbank. Echter, het merendeel 

van de vrijwilligers valt in deze groep en daardoor is er nu te 

weinig menskracht. De voedselbank zoekt dan ook tijdelijke 

vrijwilligers, ouder dan 18 jaar tot circa 55 jaar. 
Aanmelden via mail bij de coördinator van de voedselbank 

Zuidlaren Frits Haan : fj.haan@hotmail.com 

 

Ook de meeste vrijwilligers van de Dorpskerk die pakketten 

brengen die mensen niet zelf kunnen halen vallen in deze 

groep. Daarom ook voor onze groep: Help ons en de mensen 
die door de omstandigheden te kort dreigen te komen. Wie 

heeft tijd om op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 te 

rijden voor de voedselbank? Mail naar: 

tinekestoffers@kpnmail.nl of bel 3094338.   

Samen gaan we het redden! 

 

--------------------------------------------------------------------- 
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:      Psalm 4a 

 

 

mailto:fj.haan@hotmail.com
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GROET 

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

gemeente: Amen 

 
Verhaal voor de kinderen 

 

Kyriegebed 

 

Lied bij de 40dagentijd:  Lied 160a 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij opening van de Bijbel 

 

Eerste Schriftlezing:     Deuteronomium 30:11-20 

 
Zingen:       Lied 316: 1 en 4 

 

 

 

Tweede Schriftlezing:     Matteüs 7:24 - 8:1 

 

Zingen:       Lied 905 
 

Overweging 

 

Muziek 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Toelichting bij de collecte 

 
Slotlied:      Lied 858 

 

Zegen:         a: Amen 


