
 

 

Zondagsbrief voor zondag 21 maart 2021 

5e 40dagentijd 

 
Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Harm Jan Meijer 

Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:         Jan Reinder Fransens 

Lector:  Antho van Eyk 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:  Marjan Zigterman, Janneke Holthof 
  Roelie Matter 

 

Collecten    

Eerste collecte:  40dagentijdcollecte 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! 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 gingen zondag 14 maart  met een hartelijke 

groet van de gemeente naar mevr. W. Kema – Hollestelle. 

 

 

 

 
 

 

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:            28 maart 10.00 uur palmzondag  

Voorganger:             ds. Kaj van der Plas  (online)  

Vesper:     28 maart  19.00 uur (online)       

         

Dorpskerk       Dorpskerk open 
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. 

 

Dorpskerk op televisie 27 maart NPO2 

 
Komende zaterdag om 17:10 staat onze gemeente centraal in 

de uitzending van KRO-NCRV Petrus in het land. Het 

programma volgde afgelopen week een paar gemeenteleden 

in hun activiteiten rond het 40dagentijdproject. Morgen filmen 

ze in de Dorpskerk, en nemen dan onder andere een 

meditatie op die ds. Kaj van der Plas speciaal voor het 
programma schreef. Kijk dus komende zaterdag om 17:10 

naar NPO2 voor mooie beelden vanuit je eigen gemeente! 

 

40dagentijdproject: Voetspoor van Liefde 

De afgelopen weken trokken we als gemeente samen op, 

langs vensters vol inspiratie. En onderweg was er iedere week 

heerlijke duurzame maaltijdsoep. 
 

 



Nu is het project bijna afgelopen. Bezoek deze week nog 

Zuurstukken 76, Groote Veen 66 en Otto Cluivinglaan 23 voor 

vensters vol inspiratie. De adressen van woensdag 24-31 
maart vind je op de website. 

 

Bestel vandaag of morgen voor 12 uur ook voor de laatste 

keer maaltijdsoep: Pindasoep à la Marjan, 24 maart op te 

halen.  

 
Maar er is fijn soepnieuws: na Pasen kun je de komende tijd 

2x per maand soep bestellen. Op veler verzoek. 14 en 28 april 

staat de soep voor je klaar. 

_______________________________________________ 

 

Orde van Dienst 

 
 

ORGELSPEL 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

Aansteken van de kaarsen 

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 
 

AANVANGSLIED   Lied 542: 1, 2 en 3 

  

GROET 

 

KYRIEGEBED  afgesloten met Lied 158b  
 

ZONDAGGEBED 

 

LEZING   Johannes 15: 9-17 

 

ZINGEN  Lied 667: 1, 2, 5 en 6 

 



OVERWEGING 

 

Orgelspel 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Afkondiging van overlijden 

 

COLLECTE   toelichting door diaken 
 

 

dankgebed en voorbeden 

stil gebed 

Onze Vader 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 

SLOTLIED  Lied 536  

 

ZEGEN 

 

ORGELSPEL 

 

 

 


