
 

 

Zondagsbrief voor zondag 24 mei 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:  Greet Hartman 

Lector:  Hielle Tillema 

Organist:  Vincent van Laar  

Beeldregisseur:  Peter Dijk 

Bloemen:  Riet Gort 
Zang:  enkele gemeenteleden 

 

Collecten 

Eerste collecte:  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) 

 

 

 

 
 

 

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: 31 mei, Pinksteren 

 Voorganger:ds. Kaj van der Plas 

 

Vesper 

Zondagavond 31 mei houden we geen vesper in de 

Dorpskerk. De eerstvolgende vesper staat nu gepland op 
zondag 27 september, de laatste zondag van die maand. 

 

Bloemen 

De Bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar Jan en Mary ten Pas- Neurink    

De bezorging is geregeld. 

 
Diaconie 

Vandaag wordt er door de diaconie voor Kerk in Actie (K in A) 

gecollecteerd. De opbrengst is bestemd voor 3 organisaties in 

Oeganda. In de hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen 

letterlijk op straat. Ze worden hier door volwassenen 

neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school en worden 
mishandeld als ze met bedelen te weinig geld ophalen. K in A 

werkt in Oeganda samen met drie organisaties die dit 

probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, zorgen 

dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie. Laten 

we solidair zijn met deze straatkinderen en ze een nieuwe 

kans geven. U kunt uw gift geven via GIVT of door een bedrag 

te storten op rekeningnummer NL20RABO0315809191 t.n.v. 
diaconie prot.gem.Eelde-Paterswolde.  

De collecte van de kerkrentmeesters is bestemd voor de 

eredienst. Hier worden kosten als onderhoud, gas, licht, 



andere stoelen e.d. mee betaald. Ook in deze onzekere 

coronatijd graag uw aandacht hiervoor.  

De collecte voor de eredienst kunt u ook steunen met een gift 
via GIVT of een bijdrage te storten op rekening 

NL95RABO0373734204 t.n.v. prot.gem.Eelde-Paterswolde.  

 

Mondkapje kopen én een goed doel steunen? 

Voor maar 4 euro kun je bij Bert Broers een uitwasbaar 

mondkapje bestellen. Dat bedrag gaat naar een goed doel: 
Stichting AfriCan Do. Zie ook de website. 

 

Herbruikbaar en wasbaar  

Wat voor kapjes het zijn? 

Ze hebben dezelfde kwaliteit en eigenschappen als de 

mondkapjes voor de Thuiszorg  
Ze zijn herbruikbaar en uitwasbaar 

Ze bedekken neus en kin 

Je kunt er een filter in doen, keukenpapier of een 

stofzuigerfilter. 

 

AfriCan Do 

Is een stichting die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten 
voor straatkinderen in Oeganda. AfriCan Do begeleidt het 

ontwikkelingsproject bij het realiseren van een 

inkomstenbron, met als doel dat het project een 

zelfredzaam en onafhankelijk bestaan heeft.  

Met deze inkomstenbron kan het project de straatkinderen 

voorzien van eerste levensbehoeften, onderwijs en 
beroepsmogelijkheden. 

Vooralsnog focust Stichting AfriCan Do zich op Foundation 

of Hope (FOHO), die zich inzet voor de straatkinderen in 

Masaka. “Straatkinderen” in de ruimste zin van het woord, 

want FOHO zet zich ook in voor kinderen die een verhoogd 

risico hebben om op straat te belanden plus kinderen die 

van de straat zijn teruggekeerd naar hun familie.  
Nu Oeganda in de greep is van corona, zijn er meer 

kinderen die overleven op straat of een verhoogd risico 

hebben om op straat te belanden.  



Deze kinderen leven in onzekerheid en het gevaar van 

misbruik en geweld ligt op de loer. Ook benieuwd wat 

corona betekent voor een land als Oeganda en de 
straatkinderen?  

Thuisbezorgd 

De mondkapjes kunnen worden afgehaald in ’t Loughoes, of 

worden bij je thuisgebracht. Deze mondkapjes geven je 

niet alleen een veilig gevoel, maar ook een goed gevoel! 

Bert Broers 

06 51022449      

b.broers1@gmail.com 
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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:    Wij bidden ons drempelgebed… 

 
Intochtslied:  Lied 23b   

 

GROET 

Voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest. 

gemeente:  Amen 

   

Verhaal voor de kinderen 
 

Kyriegebed 

 

Gloria:   Lied 868 

   

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de zondag 

 

1e Schriftlezing:   Psalm 23 

 

Zingen:    Lied 905: 1 en 4 

 
2e Schriftlezing:  Johannes 10: 11-16 

 

Zingen:   Lied 23d: 1 en 2 

 



Overweging 

 

Orgelspel:   J.P. Sweelinck- Psalm 23   
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader 
 

Toelichting op de collecte    

 

UITEENGAAN  

 

Slotlied:   Lied 998  
 

Zegen 

a.: Amen 

 

 

 

 


