
 

 

Zondagsbrief voor zondag 21 juni 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  dhr. Bert Broers 

Ouderling:   Sytske Koopmans 

Diaken:    Jan Menno Medendorp 

Lector:  Ina Rawée 

Organist:  Vincent van Laar 

Beeldregisseur:  Peter Dijk  

Bloemen:  Marjan de Ruiter 
Zang:  Enkele gemeenteleden 

 

Collecten 

Eerste collecte:  AfriCan Do 

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: 28 juni afscheid groep 8 

 Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar familie H. van 't Veen- Kuipers 
De bezorging is geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orde van Dienst  

___________________________________________ 

 
 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Onze Hulp/Drempelgebed 
 

Aanvangslied:   AWN II lied 15: 1, 2 en 4 

 

1 Wij hebben op de fluit gespeeld 

   en dansten hand in hand. 

   Wij hebben op de fluit gespeeld 
   en zongen een lied van lief en leed, 

   maar jij stond aan de kant, 

   maar jij stond aan de kant. 

 

2 Wij blazen weer de fluiten aan; 

   er is een nieuw begin! 

   Wij blazen weer de fluiten aan, 
   kom haastig van je plaats vandaan; 

   kom binnen in de kring! 

 

4 Het lied van ons verlangen gaat 

   de hele wereld rond. 

   Het lied van ons verlangen gaat 
   door elke stad, door elke straat, 

   tot de Messias komt! 

 

Groet 

 

Moment voor de kinderen 

 
Kyriegebed   Lied  598 (responsie) 

 

Glorialied:    Lied 985: 1 en 3 

 



Gebed van de zondag  

 

Lezing:    Matteus 25:1-13 
 

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien 

meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit 

trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, 

de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun 

lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes 
hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal 

slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid 

geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat 

wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De 

dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie 
olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes 

antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en 

jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij 

die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het 

bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later 

kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat 
ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk 

niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke 

dag en op welk tijdstip hij komt. 

 

Zingen:    Lied 840 

 
1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

   want mijn leven is onder de macht gesteld 

   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

   en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 

   Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

   wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

 



3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

   ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

 

Overweging 

 

 
Zingen:   Hemelhoog 386  

 

 

1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  

   Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  

   Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?       
   Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  

 

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?   

   Wil je zijn tot   hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?   

   Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?   

   Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

      
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  

   Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  

   Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  

   Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
   Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!, 

   Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

   En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 

 

Collectetoelichting  

 
 

 

 

 



 

Gebeden 

Stil gebed 
Onze Vader 

 

Slotlied:    Lied 981: 1, 2 en 5 

 

Zegen   

 

Orgelspel 


