
 

 

Zondagsbrief voor zondag 7 juni 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:  Hein van Assen 

Lector:  Tom Stellingwerf 

Organist:  Vincent van Laar  

Beeldregisseur:  Peter Dijk 

Bloemen:  Nan Vos 
Zang:  Enkele gemeenteleden 

 

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: 14 juni  

 Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar Hans en Marjan den Hamer en naar  

Iris den Hamer en gezin. 

De bezorging is geregeld. 

 

Diaconie 

Vandaag zijn er als gewoonlijk 2 collectes waaraan u kunt 

geven via GIVT of via een overschrijving van de bank. 
Collectebonnen zijn eveneens van harte welkom en kunnen in 

een gesloten enveloppe in de brievenbus van het ‘t Loughoes 

gedaan onder vermelding van de collectebestemming.  

De eerste diaconiecollecte komt ten goede aan de 

voedselbank, een instelling waar mensen geholpen worden die 

tijdelijk financieel niet in staat zijn om in hun 
levensonderhoud te voorzien. De redenen hiervoor kunnen 

legio zijn, onder andere door het wegvallen van werk, door 

scheiding, vanwege schulden, enz. Bedenk hierbij, dat dit 

iedereen, dus ook u en mij, kan overkomen.  

De tweede collecte komt ten goede aan het instant houden 

van de eredienst.  

Uw bijdragen voor beide collectes worden zeer gewaardeerd. 

 



Mondkapje kopen én een goed doel steunen? 

Voor 4 euro kunt u bij Bert Broers een uitwasbaar 

mondkapje bestellen.  

De opbrengst ervan gaat naar stichting AfriCan Do, die zich 

inzet voor ontwikkelingsprojecten voor straatkinderen in 

Oeganda. Dat willen zij doen op een manier die deze 

projecten in staat stelt om zich zelfstandig te bedruipen. 

Het coronavirus, maar ook de maatregelen daartegen van 

de Oegandese overheid treffen dit project zwaar, waardoor 
kinderen opnieuw op straat belanden en opnieuw moeten 

leven met onzekerheid, gevaar van misbruik en geweld. 

Meer informatie over de mondkapjes en het project kunt u 

vinden in de laatste KC en op de website. 

Thuisbezorgd 

De mondkapjes kunnen op woensdag tussen 12 en 14 uur 
worden afgehaald in ’t Loughoes, maar kunnen desgewenst 

ook worden thuisgebracht. Deze mondkapjes geven je niet 

alleen een veilig gevoel, maar ook een goed gevoel! 

Bert Broers 

06 51022449      

b.broers1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Orde van Dienst zondag 7 juni 2020 

 
 

 

Orgelspel 

 
Welkom 

 

Onze Hulp 

 
Drempelgebed 

 

Lied 150 

 
Groet 

 

Kinderverhaal 

 

Schriftgebed 
 

Lezing 1: Spreuken 2: 1-11 

 

Lied 313: 1 en 5 
 

Lezing 2: Matteüs 13: 44-51 

 

Overweging 
 

Orgelspel 

 

Collectetoelichting 

 
Gebeden 

 

Slotlied: 316:1 en 4 

 
Zegen 

 

Orgelspel 


