
 

 

Zondagsbrief voor zondag 2 augustus 2020.  
 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Bert Altena/Vries 

Ouderling:   Gea Kruit 

Diaken:    Jan Reinder Fransens 

Lector:  Antho van Eyk 
Organist:  Vincent van Laar 

Beeldregisseur:  Hielle Tillema 

Bloemen:  Marjan Zigterman 

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%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: 9 augustus 

Voorganger: ds. Lieuwe Giethoorn           

Groningen 

 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar de heer L. de Vries  

De bezorging is geregeld. 

 

Afwezig 

Ds. Kaj van der Plas is afwezig van 1 augustus t/m 15 

augustus. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Orde van dienst 

_________________________________________________ 
 

ORGELSPEL 

 

Welkom    (ouderling) 

Bemoediging  Onze hulp……… 

Drempelgebed   
 

Aanvangslied:  Lied 275 

 

 
 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

    niet hoog en breed van ons vandaan. 

    Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
    dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

    en niemand heeft U ooit gezien. 

    Maar wij vermoeden en geloven 

    dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 



4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

    in al wat leeft en zich ontvouwt. 

    Maar in de mensen wilt Gij wonen 
    met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

    waar ook ter wereld mensen zijn. 

    Blijf zo genadig met ons bezig, 

    tot wij in U volkomen zijn. 
 

Groet   

voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader, en van Jezus Christus, de Heer  

allen:   Amen 

 
Kyriegebed 

 

Glorialied:   Psalm 68: 7 en 9 

 

 



 

 

 
 

 
9. God is de bron, de klare wel, 

    springader voor heel Israël, 

    uit Hem vloeit louter zegen. 

    Zijn lof ontspringt als een fontein, 

    zijn volk zal louter vreugde zijn,  

    komend van allerwege. 
    God, onze sterke bondgenoot, 

    toon ons uw macht, uw krachten groot; 

    Gij zult uw stad gedenken. 

    Vorsten van verre bieden Hem 

    terwille van Jeruzalem 

    hun eerbied, hun geschenken. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 



 

Zondaggebed 

 
Schriftlezingen:   Psalm 78: 12 – 22  

    Matteüs 14: 13 - 21 

 

Zingen:   Lied 391 

 

 
 
 

2. Hij gaf aan blinden het gezicht, 

    de nacht heeft Hij verdreven, 

    gaf doden weer het leven – 

    waar Hij voorbijging werd het licht. 

    alles heeft hij welgedaan. 

    tot wie zou ik anders gaan? 



 

3. Daags voordat Hij gestorven is,   

    heeft Hij het brood genomen: 
    Hiertoe ben Ik gekomen, 

    doe dit tot mijn gedachtenis.’ 

    alles heeft hij welgedaan. 

    tot wie zou ik anders gaan? 

 

4. En alwie Jezus’ naam belijdt 
    zal wonderen verrichten 

    en als een lamp verlichten 

    de lange gang van onze tijd. 

    alles heeft hij welgedaan. 

    tot wie zou ik anders gaan? 

 
Overweging 

 

Zingen:   Lied 383 

 

  
 



2. Zeven is voldoende  3. Zeven is voldoende, 

    toen en nu,         brood en vis, 

    zeven is voldoende      Jezus is voldoende 
    alle dagen       voor ons allen  

    van ons leven, dank zij U.     als de kring gesloten is. 

 

4. Voed ons met uw leven, 5. Want Gij zijt als eerste 

    vis en brood,       rond alom 

    alle zeven dagen,      ja, Gij zijt de eerste 
    Gij verzadigt       en de laatste  

    allen met uw offerdood.     Kom, o Here Jezus – kom! 

 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collectetoelichting door diaken 

  

UITEENGAAN 
 

Slotlied:   Lied 685 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

3. Als een vader mij beschermend, 
    breng je inzicht, harmonie 

    en je zet me op je schouders 

    zodat ik de wereld zie. 

 

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid  

    voel ik liefde diep in mij. 

    Jij sterkt mij met jouw belofte, 
    vrede, troost en rust geef jij. 

 

5. Geest van God, zo vol van liefde, 

    vul mijn hart en ziel met jou. 

    Leid mijn leven naar het wonder, 

    Geest van liefde, sterk en trouw. 
 

Zegen 

allen: Amen    

 

ORGELSPEL 


