
 

 

Zondagsbrief voor zondag 6 september 2020.  
 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:   Marike Hoekstra 

Diaken:   Hein van Assen 

Lector:  Gerda Duisterwinkel 
Organist:  Hielle Tillema 

Bloemen:   Nan Vos 

Zang:  Enkele gemeenteleden 

 

Collecten 

Eerste collecte:  Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
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: 13 september  

Voorganger: ds. Gerrit de Haan 

Oosterzee          

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar de heer en mevrouw Zuiderveld- Vijfschaft 
De bezorging is geregeld. 

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

 

De kerkenraad is bijzonder verheugd u te kunnen meedelen 

dat Greet Tillema bereid gevonden is het ambtsdragerschap 

van diaken op zich te willen nemen. 
Indien er geen bezwaren zijn zal zij in de dienst van 20 

september bevestigd worden. 

 

In deze dienst nemen we afscheid van Sytske Koopmans als 

ouderling Pastoraat, Marieke Hoekstra/ouderling jeugd en van 

de diakenen Jan Menno Medendorp/penningmeester en 
Liesbeth Roelfsema/ lid. 

 

Namens de kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba 

 



Kloosterweekend 

Komend weekeinde, van 11 tot en met 14 september, verblijft 

een groep van acht mensen uit onze gemeente en daar 
omheen in de St. Adelbertabdij in Egmond. 

Wij wensen ze verstilling, inspiratie en goede ontmoetingen 

toe. 

 

Kerkdienst bijwonen? Aanmelding noodzakelijk 

 
De zondagsvieringen in de Dorpskerk zullen met ingang van 6 

september beperkt toegankelijk zijn voor kerkgangers. 

Beperkt...dat wil zeggen voor maximaal 30 personen. 

Voorlopig zal de openstelling eens in de 14 dagen zijn. Dus de 

komende periode is dat op 6 september, 20 september 

(Startzondag) en 4 oktober. 
Aanmelden is mogelijk tot elke donderdag 12.00 uur via 

email: scriba@dorpskerkeelde.nl   of via je contactpersoon. 

Of via 

https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/q8AjnJAa 

Kerkganger?  Houd je aan onderstaande maatregelen 

 

- Houd vooraf, tijdens en na de kerkdienst 1,5 meter (2  
  armlengtes) afstand. 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst, houd je jas bij je. 

- Controleer de aanwezigheidsregistratie en zet wanneer je 

  dat wilt je naam                                                                                                                                                             

  op de bloemenkaart. 

- Kies een lege stoel zo ver mogelijk vooraan in de kerkzaal en    
  volg de aanwijzingen op de vloer. 

- Wees stil in verband met de opname van de kerkdienst. 

- Zing niet mee! 

- Blijf na de zegen zitten en wacht op aanwijzingen hoe het      

  gebouw te verlaten. 

- Volg altijd de aanwijzingen van de ouderling van dienst op 

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/q8AjnJAa


Orde van dienst 

 
Orgelspel   old english music: voluntary in B Flat 

    -Jonathan Battishill (18e eeuw) 
 

Verwelkoming  afkondigingen en aansteken van de 

kaarsen door ouderling van dienst.  

 

Bemoediging en drempelgebed 

 
 

Aanvangslied:   Lied 276: 1 en 2 

 
1.Zomaar een dak boven wat hoofden, 

   deur die naar stilte open staat. 

   Muren van huid, ramen als ogen, 

   speurend naar hoop en dageraad. 

   Huis dat een levend lichaam wordt 

   als wij er binnen gaan 

   om recht voor God te staan. 

 

2.Woorden van ver, vallende sterren, 

   vonken verleden hier gezaaid. 

   Namen voor Hem, dromen, signalen 

   diep uit de wereld aangewaaid. 

   Monden van aarde horen en zien, 

   onthouden, spreken voort 

   Gods vrij en lichtend woord. 

 

 

Groet 

 

 

Verhaal voor de kinderen  

 
 

Kyriegebed 

 



 

Glorialied:   Lied 307  

 
 

1.Glorie aan God in den hoge, 

   vrede daalt neer op de aarde, 

   in de mensen heeft Hij behagen. 

   Amen, amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftgebed 

 

Schriftlezing:    1 Koningen 17: 1-16 

 
Lied:        Lied 335   

 

1.Hoor het woord, hoor het woord, 

   het woord van onze God: 

   gerechtigheid brengt vrede voort, 

   gerechtigheid brengt vrede voort. 

 
 

Overweging  

 

 

Orgelspel: korte improvisatie op Lied 335 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte   toelichting door diaken 

 

Orgelspel   korte improvisatie op het slotlied    

 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader 

 

 



Slotlied:   Lied 416      

 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen 

   met zijn raad en troost en zegen. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   in zijn liefde je bewaren, 

   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4.Ga met God en Hij zal met je zijn 

   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen (met gesproken Amen) 
 

Orgelspel    

 


