
 

 

Zondagsbrief voor zondag 28 maart 2021 Palmzondag 

 

 
Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:         Hein van Assen 

Lector:  Ina Rawée 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:  Marjan Zigterman, Janneke Holthof 
  Roelie Matter 

 

Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie plaatselijke ondersteuning 

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 21 maart  met een hartelijke 
groet van de gemeente naar Hielle en Greet Tillema. 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 
Vesper:     28 maart 19.00 uur  

Kerkdienst:            1 april 19.00 uur Witte donderdag 

      Avondmaal 

Voorganger:             ds. Kaj van der Plas    

Kerkdienst:    2 april 19.00 uur  Goede vrijdag   
Voorganger:     ds. Lieuwe Giethoorn Groningen  

Kerkdienst:            3 april 21.30 uur Stille zaterdag   

      Paaswake 

Voorganger:     dhr. Bert Broers  

Kerkdienst:       4 april 10.00 uur Paasmorgen 

Voorganger:        ds. Kaj van der Plas  

      Deze diensten zijn online   
          

 

Witte Donderdag avondmaal, maar hoe? 

Na afloop van de online viering van komende donderdag kun 

je naar de Dorpskerk komen voor brood en wijn/druivensap. 

Neem je je mondkapje mee?  
 

1 voor 1 mag je naar binnen bij de hoofdingang van de kerk. 

Je ontvangt brood en wijn en loopt er bij de zij-ingang in het 

koor weer uit. 

 



Je hoeft er niet om 19:45 te zijn. Tot 20:15 kun je terecht. 

We hopen dat deze manier van vieren iets van de vertrouwde 

avondmaalsbeleving kan oproepen. 
 

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. 
 

40dagentijdproject Voetspoor van Liefde 

Komende zondag, 4 april, is ‘t Loughoes de laatste duurzame 

inspiratielocatie. Daar krijg je de laatste letters van de puzzel. 

 

Wat zijn we met zijn allen goed op weg geweest! De 
ontmoetingen rond de inspiratieplekken waren… inspirerend. 

Bezoek deze week nog de vensters aan de Pinksterbloem 28, 

de Vuurjuffer 3 en de Veenweg 2. 

 

Er is voor een reuzenbedrag soep besteld: ruim 2185 euro 

gaat naar onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 

 
De soepkokerij gaat trouwens door. 14 en 28 april kun je de 

soep ophalen die je uiterlijk 12:00 uur de maandag ervoor 

bestelt. 

 

De nieuwsbrief werd door 95 mensen ontvangen. 

 
We horen graag wat jij van het project vond! 

En… vergeet niet mee te doen aan de puzzel, voor een prijs 

van de Wereldwinkel. 

 

Namens de organisatie van het project: dankjewel dat je zo 

hebt meegeleefd! 

 

 



Orde van dienst 

 
Orgelspel   

 
Verwelkoming  afkondigingen en aansteken van de kaarsen 

door ouderling van dienst.  

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

Aanvangslied  Lied 542 

 

Groet 
 

Kyrie- en schriftgebed 

 

Schriftlezing   Marcus 11: 1-11 
 

Zang Lied 549:1, 3, 4 
 
Overweging    

 

Orgelspel 

 

Collecte  Toelichting door diaken 

 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader 

 

Slotlied:  Lied 857 

 

Zegen   
 

Orgelspel 


