
 

 

Zondagsbrief voor zondag 13 september 2020.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Gerrit de Haan/Oosterzee 

Ouderling:   Kees-Jan Antuma 

Diaken:   Liesbeth Roelfsema 

Lector:  Hielle Tillema 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:   Marjan de Ruiter 

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:  20 september 10.00 uur Dorpskerk   

  Startzondag 

Voorgangers:   ds. Kaj van der Plas en dhr. Bert Broers 

 Wil je de kerkdienst bijwonen, meld je dan   

 aan via de scriba.     

Bloemen 
De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar mevrouw Riet Gort.  

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, Marike Hoekstra/ouderling jeugd en van 
de diakenen Jan Menno Medendorp/penningmeester en  

Liesbeth Roelfsema/lid. 

 

Namens de kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba 

 

 
 



ZWO  

Door-Elske Casemier neemt afscheid als project begeleidster 

van ZWO 
 

Bloembollenactie voor Moldavië 

Zoals u in Kerkelijk Contact heeft kunnen lezen, organiseert 

de diaconie dit najaar een bloembollenactie. De opbrengst 

hiervan gaat naar het ZWO-project Moldavië. 

Om volgend voorjaar te genieten van vrolijke kleuren in uw 
border of van  potten met kleurige bloembollen op uw balkon 

of terras, kunt u gedurende de maand september 

bloembollen bestellen bij de diaconie. 

Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:  

Er zijn pakketjes met 30 gemengde narcissen en pakketjes 

met 30 gemengde tulpen. 
De kosten zijn €10,-- per pakketje. Als u 2 pakketjes bestelt, 

betaalt u € 17,50. 

Als u 2 pakketjes bestelt, is het mogelijk om  2 pakketjes van 

één soort te bestellen, maar ook 1 pakketje narcissen en 1 

pakketje tulpen. 

U kunt uw bestelling opgeven via het emailadres van de 

diaconie: diaconie@dorpskerkeelde.nl 

U vermeldt: 

- Uw naam en adres 

- U geeft aan hoeveel pakketjes u wilt bestellen en of u 

narcissen wenst of tulpen 

- Het bedrag maakt u over op de rekening van de ZWO: 

NL22 RABO 0373 7402 71 onder vermelding van 
“bloembollenactie” 

De bloembollen worden t.z.t. bij u thuisbezorgd. 

Doet u mee, zodat we op deze manier de mensen in Moldavië 

kunnen steunen? 

 

De diaconie 

 
 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl


Orde van dienst 

 

 
ORGELSPEL    
 

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:   Lied 23c: 1, 3 en 5 

 

 
 

 



 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 

    U gaat steeds aan mijn zij. 
    Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

    geeft steun en veiligheid. 

 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

    uw liefde, dag aan dag; 

    en wonen zal ik in Gods huis 
    zo lang ik leven mag. 

 

GROET 

 

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

allen:  Amen 

(we gaan zitten) 

 

 
Kyriegebed   Lied 301c (gezongen responsie) 

 

 
 

 

Glorialied:   Lied 413: 1 en 2 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. Alles wat U prijzen kan, 

    U, de Eeuwige, ongeziene, 

    looft uw liefde en zingt ervan. 

    Alle engelen, die U dienen, 

    roepen U nooit lovensmoe: 

    ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Zondaggebed 

 

1e schriftlezing:   Psalm 90 (Huub Oosterhuis) 
 

Zingen:    Lied 680: 1 en 2 

 



 
 

 

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

    is alle denken, alle doen 
    zo leeg en woest, zo dood, als toen 

    Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

 

2e schriftlezing:  Efesiers 5: 1-2 en 8-17  

 

Zingen:    Lied 680: 3 
 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,  

    uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

    geen leven, dan waar Gij het wekt 

    in een gemis dat naar U schreit. 

 
Overweging  

 

 

Zingen: Lied 825: 1, 3 en 8 

 

 



 
 

 

3. Hij blies ons van zijn adem in. 
    Hij, hemelhoog verheven, 

    heeft ons in Adam één begin, 

    één levensdoel gegeven: 

    te wonen op zijn aarde, waar 

    het goed is, goed om met elkaar 

    in zijn verbond te leven. 

 
 

 



8. God heeft zich zelf ons toegewend: 

    een man verscheen op aarde, 

    een mens, in wie Hij onherkend 
    zich aan ons openbaarde. 

    In Hem als in een tempel heeft 

    de God gewoond die eeuwig leeft, 

    de ongeëvenaarde. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte   toelichting door diaken 
 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

 

Slotlied:   Lied 913: 1 ,2, 3 en 4 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
    al begrijpt mijn ziel U niet. 

    Zalig hij, die durft geloven, 

    ook wanneer het oog niet ziet. 

    Schijnen mij uw wegen duister, 

    zie, ik vraag U niet: waarom? 

    Eenmaal zie ik al uw luister, 
    als ik in uw hemel kom! 

 

 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 

    zo ik mocht ik durfde niet. 

    Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
    als Gij mij de keuze liet! 

    Wil mij als een kind behandelen, 

    dat alleen de weg niet vindt: 

    neem mijn hand in uwe handen 

    en geleid mij als een kind. 

 

 
 



4. Waar de weg mij brengen moge, 

    aan des Vaders trouwe hand, 

    loop ik met gesloten ogen 
    naar het onbekende land. 

 

UITEENGAAN 

 

Zegen    (we gaan staan en na het Amen nog 

even zitten) 
allen: Amen    

 

ORGELSPEL 


