
 

 

Zondagsbrief voor zondag 23 augustus 2020.  
 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:   Gea Kruit 

Diaken:   Greet Hartman 

Lector:  Gerda Duisterwinkel 
Organist:  Hein-Peter Nauta 

Bloemen:  Riet Gort 

Zang:  Enkele gemeenteleden 

 

Collecten 

Eerste collecte:  Beiroet 
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%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: 30 augustus 

Voorganger: ds. Kaj van der Plas            

 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar H. Cannegieter en familie. 

De bezorging is geregeld. 

 

Collecte 

De eerste collecte is bestemd voor hulp voor slachtoffers in 

Beiroet. 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn vele 

doden en gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is 

beschadigd en een grote menigte van mensen is dakloos. De 

nood is hoog; Libanon zucht al onder een zware economische 

crisis en de gevolgen van de coronacrisis. 

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale 

kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke.  

U kunt de mensen in Beiroet steunen. Hiervoor kunt u  

gebruik maken van de Givt-app of door geld over te maken 

naar rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. diaconie 

prot.gem. Eelde-Paterswolde onder vermelding van: 

slachtoffers in Beiroet. 

De tweede collecte is bestemd voor de eredienst rekeningnr.  

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



Orde van dienst 

 
ORGELSPEL   J.S.Bach: Wer nur den lieben Gott 

lässt walten - BWV 642 
 

VERWELKOMING afkondigingen en aansteken van de kaarsen 

door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 
ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

allen:  Amen. 
 

Aanvangslied:   Psalm 89: 1 en 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 

    Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 

    Geen enkel schepsel, Heer,  

    hoe hoog in ’t licht gezeten, 

    hoe bovenaards in glans,   

    kan met uw macht zich meten. 

    Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 

    in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 

GROET 

 

voorganger:Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

allen:  Amen 

(we gaan zitten) 
 

Verhaal voor de kinderen 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied:   Lied 868: 1 en 2 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

    Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

    Kom allen saam, 

    psalmzing de heilige naam, 

    loof al wat ademt de Here. 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

    heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

    Hij die u leidt, 

    zodat uw hart zich verblijdt, 

    Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftgebed 

 



1e schriftlezing:   Jesaja 56: 1-8 

 

Zingen:    Lied 772: 1, 2 en 3 
 

 
 

 
2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 

    de volkeren leven in vrede. 

    De aarde is vol van de kennis van God, 

    zo vol als met water de zee, de zee, 

    zo vol als met water de zee. 

 

3. Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
    en ouders en kinderen strijden. 

    De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 

    en de doornstruik verovert het land, het land, 

    de doornstruik verovert het land. 

 

2e schriftlezing: Mattheus 15: 21-28  



Zingen:    Lied 772: 4 

 
 

Overweging  

 

Zingen: Lied 945: 1, 2, 5 en 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

5. Ja, het liefst bid ook ik 

    tot die God om erbarmen 
    met de ogen naar boven, 

    met de blik afgewend. 

 

6. Ik huil mee met het volk, 

    ik ben blind met de blinden, 

    ik ben blind voor het teken: 

    in een mensengezicht. 
 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte   toelichting door diaken 

 
Orgelspel   J.S.Bach: Erbarme dich mein,  

    o Herre Gott - BWV 721 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 
 



Slotlied:   Lied 1009: 1 en 3 

 

 
 
 

3. Verlos ons van de boze, 

    laat niet de goddelozen 

    op aarde koning zijn! 

    Laat ons uw land betreden, 

    dat zal een land van vrede 
    van melk en honing zijn! 

 

 

Zegen (we gaan staan en na het Amen nog even zitten) 

allen: Amen    

 

ORGELSPEL   J.S.Bach: Ich Ruf zu Dir,  

Herr Jesu Christ- BWV 639 


