
 

 

Zondagsbrief voor zondag 23 mei 2021 Pinksteren 

 

Medewerkenden  
Voorganger:  dhr. Bert Broers 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:         Jan Reinder Fransens 

Lector:  Annemieke Eisses 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Marjan Zigterman 

   
 

Collecten    

Eerste collecte:  Kerk in Actie (pinksterzending) 

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 16 mei met een hartelijke groet 

van de gemeente naar dhr. en mevr. Hogewerf –van der Naalt 
 

 

 

 

 

 
 

 

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: 30 mei 10.00 uur (online) 

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Vesper: 30 mei 19.00 uur (online) 

 

 
Kerkenraad 
De kerkenraad is verheugd met de benoeming van Hielle 

Tillema als ouderling, die in de dienst van 30 mei zal worden 

bevestigd. De gemeente kan eventuele bezwaren tegen zijn 

bevestiging indienen bij de kerkenraad. 

 

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 

 

ORGELSPEL 

 
VERWELKOMING  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED  

 

mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


AANVANGSLIED: Lied 216 

 

GROET 
voorganger: Genade barmhartigheid en vrede van Hem die is 

en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn 

troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de 

eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen 

van de aarde, AMEN 

 
Kyriëgebed responsie lied 598 

 

Lied 672: 1 en 2 

 

Overdracht Kunststuk  

 
Lied 672: 3 en 4 

 

Gebed bij het openen van de bijbel 

 

Schriftlezing : Handelingen 2: 1-18 uit Bijbel in Gewone taal 

 

Lied 680 
 

Overdenking 

 

 

Lied 675 Geest van hierboven (Jongerenkoor “Samen op 

weg”met Stef Bos)  
 

 

Dankgebed voorbeden en Onze Vader  

 

Lied 687 Wij leven van de wind  

Zegenbede 

 
 


