Zondagsbrief voor zondag 14 maart 2021
4e 40dagentijd
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Bloemen:
Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

ds. Kaj van der Plas
Kees-Jan Antuma
Greet Hartman
Michel van Vliet
Vincent van Laar
Marjan Zigterman, Janneke Holthof
40dagentijdcollecte kerk in Actie
(binnenlands diaconaat)
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.EeldePaterswolde
Bloemen
De bloemen gingen zondag 7 maart met een hartelijke groet
van de gemeente naar familie Wieland.

Predikant:
Kerkelijk werker:
Kerkenraad:

ds. K. M. van der Plas
0647135300
dhr. B. Broers
0651022449
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:
Voorganger:

21 maart 10.00 uur 5e 40dagentijd
ds. Harm Jan Meijer (online)

Dorpskerk
Mis je de sfeer van het kerkgebouw? Maak dan gebruik van de
mogelijkheid om wekelijks even in de kerk te zijn. Iedere
woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is de Dorpskerk
geopend voor bezoek. Behalve wanneer er een uitvaart is.
Vanuit het 40dagentijdproject: voetspoor van liefde
Filmpjes van de kinderkerk
Elke week maakt de kinderkerkleiding een nieuw filmpje bij de
zondag. Op een heldere persoonlijke manier gaan ze in op het
thema. Je vindt dit filmpje in het inspiratievenster!
Ook soep na 40dagentijd
De soep die Marjan kookt is zo’n succes, dat de kosters ook
na de 40dagentijd door willen gaan met de soepkokerij. Laat
ze even weten hoe veel keer per maand jou zou uitkomen.
Vieringen in de Stille Week
Ook dit jaar volg je in de Stille Week gewoon alle vieringen
vanuit de Dorpskerk. Deels live, deels vooraf opgenomen, en
soms een mix van rechtstreekse beelden en opnames.

Vensters 17-24 maart
Komende week vind je duurzame inspiratie bij fam. Pot,
Zuurstukken 76 en bij fam. Hoekstra, Otto Cluivinglaan 23.
Het symbolische venster is bij fam. Roelfsema, Groote Veen
66. Ga lopend of fietsend kijken en vind weer nieuwe
puzzelletters.
Bloemschikking
Wekelijks verzorgt de bloemencommissie een symbolisch
bloemstuk. Je kunt het zien in de viering, maar ook – met
begeleidende tekst – in de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief
Al geabonneerd? In de nieuwsbrief vind je alle informatie over
het project, plus een wekelijkse column door steeds een
ander gemeentelid. Kijk op www.dorpskerkeelde.nl
________________________________________________

Orde van dienst
ORGELSPEL
VERWELKOMING afkondigingen en aansteken van de kaarsen
door ouderling van dienst.
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Aanvangslied:

Lied 222

GROET
Kyriegebed :

Lied 1010

DIENST VAN HET WOORD
Schriftgebed
Schriftlezing:

Johannes 14:15-27

Orgelspel
Overweging
Zang:

Lied 1014:1, 2, 4, 5

Orgelspel
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (VL 849)
Collecte

Toelichting door diaken

UITEENGAAN
Slotlied:

Lied 994

Zegen (we gaan staan)
ORGELSPEL

