
 

 

Zondagsbrief voor zondag 26 april 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Walter Meijles, Roden 

Ouderling:  Kees-Jan Antuma 

Organist:  Vincent van Laar  

Beeldregisseur:  Peter Dijk 

Tolken NGT:  Sonja Beetsma/Esther Nentjes 

Bloemen:  Roelie Matter 

m.m.v.  enkele zangers 
 

Collecten 

Eerste collecte:  Diaconie ondersteuning voedselbank 

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: 3 mei, ds. Feike Volbeda, Groningen 

 

Pastoraat 

Dhr. J.D. Westerhof is weer thuis. 

In deze tijden van Corona hebben we veel minder contact met 

de buitenwereld. 
Voor sommige mensen geldt dat dubbel, omdat ze te maken 

hebben met preventieve maatregelen van instellingen waar zij 

verblijven. Terechte maatregelen natuurlijk, maar ze leiden 

wel tot eenzaamheid als we niet oppassen. Daarom zouden 

wij ook aan jou willen vragen om eens een kaartje te sturen. 

Dat kan naar de adressen die wij in KC vermelden, maar je 

kunt ook contact opnemen met 
Sytske Koopmans, 06 22248333; koopmansboer@gmail.com 

Kaj van der Plas, 06 47135300; ds.vanderplas@gmail.com 

Bert Broers,  06 51022449; 

kerkelijkwerker@dorpskerkeelde.nl 

 

Bloemen 
De Bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar mevrouw Annie Kanon en medebewoners en 

verzorging van etage 2 van de Symphonie. 

De bezorging is geregeld. 

 

Avondgebed/Vesper  

Vanavond, laatste zondag van de maand April, is er in de 
dorpskerk om 7 uur een Avondgebed/Vesper. Deze vesper 

met alleen de noodzakelijke aanwezigen wordt via 

Kerkomroep.nl uitgezonden.  

mailto:koopmansboer@gmail.com
mailto:ds.vanderplas@gmail.com
mailto:kerkelijkwerker@dorpskerkeelde.nl


Prachtige Orgelmuziek door Vincent van Laar, een persoonlijk 

verhaal, een beeldmeditatie en het aansteken van kaarsjes 

omlijsten de Bijbellezingen en gebed.  

 

 

 

Orde van Dienst 
 

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:   Psalm 23b: 1, 2 en 5 

 

GROET 

voorganger: Wij zijn hier samengekomen voor het aangezicht 

van de Eeuwige, onze God, uit wie, door wie en 
tot wie alles is. Genade en vrede, vreugde en 

barmhartigheid zij met u allen. 

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Moment voor de kinderen 
 

Kyriegebed   Lied 367e (responsie) 

 

Glorialied:   Lied 305: 1, 2 en 3 



 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Zondaggebed 

 

1e Schriftlezing:   1 Samuel 16: 1-13 

 

Zingen:    Lied 171: 1, 2 en 4 

 
2e Schriftlezing:  Micha 5: 1-4 

 

Overweging 

 

Zingen:   Lied 612: 1, 2 en 3 

 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 
Toelichting bij de collecte 

 

 

UITEENGAAN 

(we gaan staan) 

 
Slotlied:   Lied 912: 1, 2, 5 en 6 

 

Zegenbede 

a.: Amen 

 

 

 


