
 

 

Zondagsbrief voor zondag 13 juni 2021  

 

Medewerkenden  
Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:         Wichard Bouma 

Lector:  Ina Rawée 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Janneke Holthof 

   
 

Collecten    

Eerste collecte:  ZWO project diaconie 

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 uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke 

groet van de gemeente naar dhr. Oene Hokwerda en mevr. 
Riet Gort. De bloemen van 6 juni gingen naar mevr. Janny 

van Vliet- Ramaker 

 

 

 

 
 

 

http://www.givtapp.nl/


 

Predikant: ds. K. M. van der Plas      0647135300 

Kerkelijk werker: dhr. B. Broers       0651022449 
Kerkenraad: voorzitter: dhr. H. Tillema  0650615953 

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:   Dorpskerk 20 juni 10.00 uur Avondmaal 

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

Kerkdiensten 

 i.v.m de coronacrisis zijn de diensten alleen bij te wonen na 
opgave bij kerkbezoekplanner, de link vind je op de website 

en in de nieuwsbrief of via je contactpersoon. 

 
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. 
 

Vogel van Hoop 

 

In de Dorpskerk in Eelde hangt van Pinksteren tot half juli het 

kunstwerk Vogels van Hoop. Dit kunstwerk is ontstaan in 

Vries, waar honderden vrijwilligers samen werkten met Plaats 
de Wereld en kunstenares Mathilde Leonore om dit 

indrukwekkende papieren kunstwerk van 5500 kraanvogels te 

realiseren . Doel was een hoopvol teken te geven aan de 

kinderen van Tynaarlo. Het kunstwerk is woensdags, 

donderdags en vrijdags tussen 14.00 en 16.00 uur 

(coronaproof) te bezichtigen.  

 
 

 

 

mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


Samen vouwen 

Hoe sterk is het dat vele vouwers in onze gemeente en 

daarbuiten samen werken aan dezelfde kraanvogels. En dat 

we samen een kunstwerk maken van voor en door onszelf?  

Doe je mee?  

 

Hoe vouw je een kraanvogel?  

Vanuit de Dorpskerk geven we de hoop door. Je kunt er een 

ophalen in de kerk voor jezelf of voor iemand anders. Je kunt 

daar ook je vogels brengen als ze klaar zijn! 

 

Een kraanvogel maak je van vierkant Japans vouwpapier. Kijk 

naar dit filmpje op YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=z31CeGmlj5o. Of vraag 

naar de instructie op papier. Zo vouw je stap voor stap een 

kraanvogel. 

Papier/instructie verkrijgbaar in de kerk tijdens de 

openingstijden via Dorinda Hijszeler, 
dorindahijszeler@gmail.com of 0680070694. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:dorindahijszeler@gmail.com


Orde van dienst voor 13 juni 
 
ORGELSPEL 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: 281 (met Kyrië en Gloria) 
 
Groet 
 
Schriftgebed 
 
Lezing:   Jeremia 38:1-13 
Lied:    943:1-3 
Lezing:   Marcus 4:35-41 
Lied:   335  
 
Overweging 
 
Lied:   130b 
 
Collecte  afkondiging en bestemming bloemen 
 
Kort orgelspel 
 
Gebeden  afgesloten met VL 849  
 
Slotlied:  Licht roept God  
 
Zegen 
 
ORGELSPEL 
 


