
 

 
Zondagsbrief voor zondag 27 september 2020.  

  
Medewerkenden  

Voorgangers:  ds. Kaj van der Plas  

Ouderling:   Kees-Jan Antuma 
Diaken:   Wichard Bouma 

Lector:  Tom Stellingwerf 
Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:   Janneke Holthof 

Zang:  Enkele gemeenteleden 
 

Collecten 
Eerste collecte:  Kerk in Actie (zending) 

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 de heer en mevrouw  Fred en Ellis de Vries.                                                             
De bezorging is geregeld. 

 

 

 
 

 
 

http://www.givtapp.nl/


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:   4 oktober 10.00 uur Dorpskerk   

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas  
Wil je de kerkdienst bijwonen, meld je   

dan aan via de scriba. 

 
Avondgebed/Vesper  

Vanavond, laatste zondag van de maand, is er hier in de 

Dorpskerk ’s avonds om 7 uur een Avondgebed/Vesper.  
Deze vesper wordt via Kerkomroep.nl uitgezonden.   

Iedereen, hartelijk welkom (graag even 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. 

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

of terras, kunt u nog tot 1 oktober a.s. 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. 
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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 
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Orde van dienst 

 
ORGELSPEL    
 

VERWELKOMING afkondigingen en aansteken van de kaarsen 

door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

 

Aanvangslied   Lied 222 

 

GROET 

 
voorganger:  Genade zij u en vrede…door de 

Heilige Geest…Amen 

 

Kyriegebed    
 

Glorialied   Lied 882: 1, 2 en 5 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftgebed 

 
Schriftlezing:    Matteüs 8: 18-27 

 

Zingen    Lied 352: 1, 2 en 7 

 

Overweging  

 

Orgelspel 

 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte   toelichting door diaken 

 



Orgelspel 

 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

 
Slotlied:   Psalm 98: 1 en 4 

 

UITEENGAAN 

 

Zegen     

 

ORGELSPEL 

 


