
 

 

Zondagsbrief voor zondag 11 april 2021  

 

 
Medewerkenden  

Voorganger:  dhr. Bert Broers 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:         Wichard Bouma 

Lector:  Annemieke Eisses 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Janneke Holthof 
   

 

Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie ondersteuning voedselbank 

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 4 april  met een hartelijke groet 
van de gemeente naar mevr. Catrien Bolhuis- Werkman 

 

 

 

 

 
 

 

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:    18 april 10.00 uur (online) 

Voorganger:             ds. Kaj van der Plas  

 

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. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Orde van Dienst Zondag 11 april 2021 
 

Orgelspel vooraf 
 

Verwelkoming 
 

Bemoediging en drempelgebed 
 
Aanvangslied: 118: 1 en 6 

 
Groet 



voorganger: 
Genade barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van 

God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn zoon, onze 
Heer –met elkaar en met ons verbonden door de Heilige 

Geest. 
Amen 

 
 
Kyriëgebed afgewisseld met Lied 598  

 
Lied EL 376: 1,2     Abba Vader 

 
Dienst van het Woord 

 
 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Barmhartige God, 

U bent groot van goedertierenheid en trouw. 
U wekt in ons hart een verlangen naar U 

En roept ons, om uw Naam uit te spreken en te bezingen. 
Wij vragen U 
Laat uw Woord weerklank vinden in ons hart 

Opdat wij ons thuis voelen bij U 
Hartverwarmende bron van ons bestaan. 

Door Jezus uw Zoon 
In eenheid met uw heilige Geest 

Vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Lied 321: 1,2,3 
 

 
 

 
 
 



1e Schriftlezing: Jesaja 6: 1-8 
Jesaja geroepen 

 
1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten 

op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde 
de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen 

had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het 
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 
Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van 

de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de 

deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met 
rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, 

want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te 
midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb 
ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse 

machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een 
tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op 

mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je 
lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 

tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer 
zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik 
antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’  

 
Lied: 321: 5,7   

 
Verkondiging. 

 
Orgelmuziek 
 

Dankgebed en voorbeden; Onze Vader 
 

Collecten 
 

Hemelhoog 386 Wil je opstaan en mij volgen 
 
Zegenbede  


