
 

 

Zondagsbrief voor zondag 9 mei 2021  

 

 
Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Cees Verspuji Zuidlaren 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:         Hein van Assen 

Lector:  Gerda Duisterwinkel 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Marjan de Ruiter 
   

 

Collecten    

Eerste collecte:  Kerk in Actie (noodhulp) 

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 2 mei met een hartelijke groet 
van de gemeente naar dhr. en mevr. Jan en Gea Westerhof 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 13 mei  10.00 uur Hemelvaart(online) 

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Kerkdienst: 16 mei  10.00 uur Avondmaal (online) 
Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

Avondmaal, maar hoe? 

Na afloop van de online viering van 16 mei 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 10:45 te zijn. Tot 11:30 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. 
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Orde van dienst  9 mei 2021 

6e zondag  van Pasen (Rogate)  

 

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL  
 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst, 

aansteken kaarsen 

 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED (ouderling) 

 
Onze hulp is in de naam van de Heer  

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

O Heer, onze God, wat zijn wij zonder U. 

Onze geest heeft uw licht nodig,  

onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 

Neem Gij ons leven in uw hand  

en reinig ons van ongerechtigheid. 
                                

… gebedsstilte… 

 

Vernieuw ons naar het beeld van uw Zoon 

opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  

en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten, 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Aanvangslied 222: 1, 2 en 3 (archief) 

 

GROET 

 
KYRIEGEBEDGlorialied 825: 1, 3 en 5  

  

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

ZONDAGSGEBED 

 

LEZINGEN (door lector) 
 

lezing uit het Oude Testament:  



 

De Tien Woorden  

(Uit: ‘mensenkinderen de tien geboden’ van Max Arab). 

 

Met tien ‘onderwijzingen’ leert het volk van alle tijden dat het 

als bondgenoot – als partner van God - een opdracht heeft. 
 

De eerste vijf geboden zeggen: Waag het met God! 

De tweede vijf zeggen: dan zul je de toekomst beleven! 

De basis wordt gevormd door de eerste vijf.   

De tweede vijf komen eruit voort. 

 
Hoor… 

1 Ik ben de Heer, je God.  

2 Geen andere Goden.    

3 Geen laster.     

4 Eén dag met Mij.    

5 Eerbied voor het verleden.  

 
 

 

Dan zul je een toekomst hebben: 

6 Zonder bloedvergieten. 

7 Zonder ontrouw. 

8 Zonder diefstal. 
9 Zonder leugens. 

10 Zonder hebzucht en afgunst. 

 

Vijf voor je ene hand.     

Vijf voor je andere hand. 

Vijf op hoop van zegen.    
Vijf om een zegen te zijn. 

 

Je kunt het op je vingers natellen: Het leven in Gods Naam is 

goed …    

 

Lied: Hemelhoog lied 386 1, 2 en 3: (archief) 

 
lezing uit het Nieuwe Testament:  Johannes 15, 9-17 (NBV) 

 

Lied 339a 



 

OVERWEGING 

 

CREDO: Lied 791: 1, 2, 5 en 6 (archief) 

 

DIENST VAN  DE GEBEDEN EN GAVEN 
(eventueel afkondiging van overlijden) 

 

Dankgebed 

voorbeden  

stil gebed  

Onze Vader 
 

COLLECTE Toelichting door diaken 

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

 

Slotlied 418: 1, 2 en 3  

 
Zegenbede  

 

ORGELSPEL 

 

Vriend  (Toon Hermans 

 
Je hebt iemand  

nodig stil en oprecht  

die als het erop aan komt  

voor je bidt of voor je vecht  

pas als je iemand hebt  

die met je lacht en met je grient  
dan pas kun je zeggen, 

‘k heb een vriend. 


