
 

 

Zondagsbrief voor Pinksterzondag 31 mei 2020 

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Sytske Koopmans 

Diaken:  Wichard Bouma 

Lector:  Anneke Touwen 

Organist:  Vincent van Laar  

Kosters:  Peter en Marjan Dijk 

Zang:  Enkele gemeenteleden 
 

Collecten 

Eerste collecte:  Kerk in Actie (Pinksterzending) 

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: 7 juni  

 Voorganger:ds. Kaj van der Plas 

 

Vesper 

Vanavond 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. 

 

Diaconie 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve 

voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse 

Afrikaanse landen komen naar Marokko. Afrikaanse migranten 

die via de woestijn Europa willen bereiken, stranden veelal in 
Marokko. Velen van hen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk 

in Marokko. Trefpunt voor hen is de Evangelische kerk in 

Rabat. De kerk zet haar deuren wijd open voor hen die hulp 

nodig hebben zoals de gestrande emigranten die vaak 

slachtoffer zijn van mensenhandel en berooid en 

getraumatiseerd bij hen aankloppen. Kerk in Actie doet samen 
met de Evangelische kerk in Rabat zoveel als ze kunnen. De 

diaconie vraagt u op deze Pinksterzondag om hen met uw 

bijdrage te steunen.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Kerkdienst Pinksterzondag 31 mei  

 

Tijdens de uitzending klinken de volgende liederen uit 

het Liedboek:       

               

Lied 670: 1, 2 en 7 

Lied 672: 1, 3 en 7 

Lied 687: 1, 2 en 3 

 

De lezingen uit de Bijbel zijn: 

Genesis: 11: 1-9 

Handelingen 2: 1-8 en 12-13 

 

 

 

 

 


