
 

 

Zondagsbrief voor zondag 29 augustus 2021  

 

Medewerkenden  
Voorganger:        ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Hielle Tillema 

Diaken:         Greet Hartman 

Lector:  Anneke Touwen 

Organist:  Hein-Peter Nauta 

Bloemen:        Nan Vos  

 
Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie bloemengroet 

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 mevr. Nijdam- Leugs. 

De bezorging is geregeld. 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 5 september 10.00 uur  

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  
of bij de scriba. 

 

ZINGEN EN KOFFIEDRINKEN 

 

Zingen tijdens de dienst 

We gaan weer zingen in de kerk en dat is heel fijn! 

Vanaf zondag 5 september kunnen we als kerkganger weer 
meezingen tijdens de dienst. Op proef en in aanloop naar de 

persconferentie van 20 september. 

De aanmeldingsprocedure zoals we die al langere tijd kennen 

blijft van kracht. 

Dat heeft de kerkenraad besloten in de vergadering van 24 

augustus. 
 

We gaan dat omwille van de veiligheid en gezondheid van 

onze mede-kerkgangers wel doen onder voorwaarden! 

 

De belangrijkste voorwaarde is: kom alleen naar de kerk 

als je kan aantonen dat je coronavrij/gevaccineerd bent. Je 

kunt dat bij de ingang laten zien met de CoronaCheck-app op 
je telefoon. De QR-code op de app scannen we dan. 

Je kunt ook een vaccinatiebewijs of een recente negatieve 

testuitslag laten zien. 
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Mondkapjes blijven we gebruiken bij het bewegen door de 

kerkruimte en ’t Loughoes. Ze mogen af als je hebt 

plaatsgenomen.   
En we blijven 1,5 meter afstand houden. 

Het maximale aantal kerkgangers blijft vanwege de grootte 

van de kerkruimte bepaald op 30. 

 

Koffiedrinken na de dienst 

Onder dezelfde voorwaarden kunnen we weer koffiedrinken na 
de dienst in ’t Loughoes. Dus ook daar een mondkapje op 

tijdens bewegen en weer af tijdens het plaatsnemen. 

We zorgen dat de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar 

staan. 

 

Toch klachten na afloop van de dienst dan wel 
koffiedrinken? 

Neem dan je verantwoordelijkheid voor de veiligheid en 

gezondheid van onze mede-kerkgangers door dit in ieder 

geval te melden bij de scriba. (scriba@dorpskerkeelde.nl) 

Deze kan dan zorgen dat deze info doorgegeven wordt aan de 

medekerkgangers van die zondag.  

 
Tot slot 

We realiseren ons dat er (mede door landelijke voorschriften) 

heel wat bij komt kijken, maar daar moeten we het helaas 

maar even mee doen in het besef dat we voorlopig nog niet 

van het virus verlost zijn en daarom waakzaam willen blijven. 

Desondanks kijkt de kerkenraad naar wat wel mogelijk is: 
zingen en koffiedrinken dus.  

We zien en horen jullie graag weer in de Dorpskerk en  

’t Loughoes. 

 

De kerkenraad 
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Orgelspel Pastorale uit Concerto Grosso Opus 6 nr:8-A.Coreli 

 

Welkom en mededelingen 
 

Bemoediging     … in de naam van de Heer 

Gemeente stemt in met: … die hemel en aarde gemaakt 

                                           heeft 

Drempelgebed     … door Jezus Christus, onze Heer 

Gemeente antwoordt met    AMEN 
 

Intochtslied    Lied 34: 1, 5 en 9 

 

1.Ik loof de Heer altijd. 

   Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 

   Ja, ik beroem mij op de Heer 
   en prijs zijn hoog beleid. 

   Gods kleinen horen mij 

   en zij verheugen zicht tezaam. 

   Verhef met mij des Heren naam, 

   zegen die en wees blij. 

 

5.Kom kind’ren, hoor mij aan. 
   Wie vindt een leven lang en goed? 

   Hij die Gods wil met vreugde doet 

   en in zijn dienst wil staan. 

   Weerhoud uw tong van kwaad 

   zodat gij niemand schade doet. 

   Wijk van het kwade en doe goed, 
   sticht vrede metterdaad. 

 

9.De Heer verlost en spaart 

   het leven van wie Hem bemint. 

   Al wie bij God zijn toevlucht vindt 

   wordt schuldeloos verklaard. 

 
Groet      … Heilige Geest 

Gemeente antwoordt met:AMEN 

 

Kyriegebed 



Gloria    Lied 303: 1 

 

1.Zonne en maan, 
   water en wind, 

   de bloem en het kind 

   schiep onze God. 

   Hemel en aard’ 

   heeft hij gemaakt. 

   Schepper, wij willen U danken. 
   Schepper, wij danken U. 

   Schepper, wij prijzen U. 

   Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 

Schriftgebed 

 
Schriftlezing    Johannes 15:1-16 

 

Lied     Lied 653:1, 5 en  7 

 

1.U kennen, uit en tot U leven, 

   Verborgene die bij ons zijt, 

   zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd, – 

   o Christus, die voor ons begin 

   en einde zijt, der wereld zin! 

 

2.Gij zijt de wijnstok van het leven, 

   In duizend ranken uitgebreid, 
   het leven, ons in U gegeven, 

   draagt goede vruchten op zijn tijd. 

   Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

   doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

7.O Christus, ons van God gegeven, 

   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 

   Gij zijt de zin van alle tijd. 

   Vervul van dit geheimenis 

   uw kerk die in de wereld is. 



Overweging 

 

Lied     Lied 330 (herhalen) 
 

1.Woord dat ruimte schept, 

   toekomst, wijd licht land 

   waar gerechtigheid 

   als rivieren stroomt, 

   waar een wijnstok bloeit 
   tegen klippen op – 

   even is het waar 

   en dan is het weg. 

   Toon mij niet vergeefs 

   wat mijn ziel verlangt, 

   geef dat ik volhard 
   in uw vergezicht. 

 

Aankondiging collecte 

 

Orgelspel    Preludium in d BWV 539 - J.S. Bach 

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 

Slotlied    Lied 98c 

 

1.Bergen kunnen het 

   door het ruisen van duizend bomen in bossen: 

   roepen en zingen ter ere van de Heer. 
   Zij zijn de echo van Gods naam, 

   de echo van Gods naam. 

 

2.Zeeën kunnen het 

   door het bruisend geluid van golven in de branding: 

   juichen en swingen ter ere van de Heer. 

   Zij zijn de echo van Gods naam, 
   de echo van Gods naam. 

 

 

 



 

3.Mensen kunnen het 

   tot het uiterste eind van heel onze aarde: 
   dansen en springen ter ere van de Heer. 

   Wij zijn de echo van Gods naam, 

   de echo van Gods naam. 

 

Zegen (allen gaan staan) 

                                             … en geeft ons vrede 
Gemeente antwoordt met:   AMEN 

 

(allen gaan zitten) 

 

Orgelspel    Preludium in A BWV 536 - J.S.Bach 

 


