
 

 

 

 

Zondag 20 september 
 

Dorpskerk Eelde-Paterswolde 

 

 

Startzondag 
 

Afscheid en bevestiging 
ambtsdragers 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Van harte welkom bij deze viering 

 



 

 

Zondagsbrief voor zondag 20 september 2020.  
Startzondag, Afscheid/bevestiging ambtsdragers. 

 

Medewerkenden  

Voorgangers: ds. Kaj van der Plas en Bert Broers 

Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:   Jan Reinder Fransens 
Lector:  Gerda Duisterwinkel 

Organist:  Vincent van Laar 

Kinderkerk:  Annemieke Eisses, Harm Kremer 

Jeugdkerk:  José Groenboom, Michel van Vliet 

Bloemen:  Marjan de Ruiter 

 
Collecten 

Eerste collecte:  ZWO project diaconie 

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! Doe dat met givt (www.givtapp.nl) of 

via een van de onderstaande bankrekeningnummers. 

 

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 

 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar mevrouw Lien v.d. Wal                                                               

De bezorging is geregeld. 
 

 

 

 



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:   27 september   

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas  

 

Avondgebed/Vesper  

Volgende week zondag 27 september, laatste zondag van de 

maand, is er in de Dorpskerk ’s avonds om 7 uur een 
Avondgebed/Vesper. Deze vesper wordt via Kerkomroep.nl 

Eelde, uitgezonden.  Iedereen, hartelijk welkom (graag 

aanmelden bij scriba@dorpskerkeelde.nl) 

 

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. 

U kunt 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 

 
Kerkdienst bijwonen? Aanmelding noodzakelijk! 

 

Als een kerkdienst beperkt toegankelijk is 

Voorlopig zullen de kerkdiensten eens in de 14 dagen beperkt 

toegankelijk zijn voor kerkgangers.  Vandaag (Startzondag) 

en dan weer op 4 oktober. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot elke donderdag 12.00 

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

contactpersoon, of via  

https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/a9Ael5Br 

Zie ook www.dorpskerkeelde.nl onder nieuws. 

 

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. 
 

 

 



Orde van dienst 

 
ORGELSPEL   Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit –  

    J.S. Bach  
 

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. 
(we gaan zitten) 

 

 

Aanvangslied:   Lied 274 

 

1.Wij komen hier ter ere van uw naam 

   rond de verhalen die geschreven staan, 

   wij schuilen weg als vogels in het riet 

   zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

2.Ontferm u God, kyrie eleïson, 

   wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

   kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

   zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3.Wij zingen samen van uw gloria, 

   dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

   geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

   leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

 

 



GROET 

 

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

allen:  Amen 

(we gaan zitten) 
 

 

Uitnodiging in te bellen met voorbeden/reacties 

 

 

Afscheid ambtsdragers  
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Schriftgebed 
 

 

Schriftlezing:    Genesis 1: 24- 2: 3 

 

 

Orgelspel   Larghetto in d - G.F. Händel 

 
 

Overweging  ‘Een goed begin’ 

 

 

Zingen:    Lied 386 (Hemelhoog) 

 
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?  
 

Bevestiging van Greet Tillema als ambtsdrager (diaken) 

 

Gelofte en Zegen 

 

Vragen aan de gemeente  (we gaan staan) 
 

Gemeente van de Dorpskerk, 

nu de nieuw bevestigde diaken haar gelofte heeft gegeven: 

Belooft u haar te aanvaarden en te steunen in haar ambt, 

en haar in betrokkenheid en gebed te omringen? 

Wat is daarop uw antwoord? 

Gemeente: ja, dat beloven wij! (we gaan weer zitten) 
 

 

Collecte   Toelichting door diaken 

 

 

Kort orgelspel  Liebster Jesu, wir sind hier –  
    M. Reger 

 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 
 

Contact met kinderkerk en jeugdkerk 

 

 



UITEENGAAN 

 

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 (we gaan staan)   

allen: Amen    

(na de zegen gaan we zitten en we luisteren naar orgelspel) 
 

 

ORGELSPEL   Allegro in d - G.F. Händel 


