
 

 

Zondagsbrief voor zondag 5 september 2021  

In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. 

 
Medewerkenden  

Voorganger:        ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Erna Dros 

Diaken:         Greet Tillema 

Lector:  Hielle Tillema 

Organist:  Jaap Berghuis 

Bloemen:  Nan Vos  
 

Collecten    

Eerste collecte:  Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 

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. en mevr. Huisman- Janssens 
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 12 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 en in de 

nieuwsbrief, 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 vaccinatie-bewijs 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  
Dubbelconcert voor 2 violen (bew.) BWV 1043;  Joh. Seb. Bach (1685-1750) 
Elegy for the victims of the earthquake and tsunami; Nobuyuki Tsujii (1988) 
(10 jaar na de ramp bij Fukushima);   

 

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:     AMEN 

 

Intochtslied:      Lied 274 

 

Groet       … Heilige Geest 

Gemeente antwoordt:     AMEN 
 

Schriftgebed  

 

Schriftlezing:      Johannes 21:1-19 

Zingen:        Lied 965 

Overweging 

Zingen:       Lied 652 
 

Aankondiging collecte 

Voorbede 

 

Tafelgebed (met als gloria lied 307) 

 
U komt onze dank toe, 

HEER onze God, 

overal en altijd, 

door Jezus, onze Heer. 

Want Gij hebt ons geschapen 

tot een leven van liefde en lofzang, en toen wij U loslieten,  

hebt Gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen 



van een doodlopende weg.  

Gij hebt ons bevrijd  

uit de macht van donker en dood en ons uitzicht gegeven 

op een toekomst van licht: vrijheid, vrede, vreugde,  

voor al uw geliefde mensen. Daarom, HEER onze God, scharen wij 

ons 
bij allen die u belijden  

als de God van hun leven en zingen wij U toe 

ons lied van lof en liefde: 

 

Glorialied:      Lied 307 

 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.  

Want Hij is tot het uiterste gegaan 

om ons voor U te behouden, 

Hij heeft voor ons uit 

de doortocht gemaakt 

door de engte van de dood 
naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, 

de hoeder van zijn volk.  

 

 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons 
opdroeg:  

Hij heeft in de nacht van de overlevering  

het brood genomen,  

daar de dankzegging over uitgesproken,  

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,  

en gezegd: Neemt en eet,  
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  

doet dit tot mijn gedachtenis.  

 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen,  

daar de dankzegging over uitgesproken,  

hem rondgegeven  
en gezegd: Drinkt allen daaruit,  

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  



dat voor u en voor velen vergoten wordt  

tot vergeving van zonden.  

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  

tot mijn gedachtenis.  

 

ALLEN:   
Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij,  

zijn toekomst verwachten wij.  

Maranatha.  

 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,  
met dit brood en deze beker en wij bidden U:  

gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  

en aanvaard ons offer van lof en dank.  

 

Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt,  

en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan  

en niet ophouden U te belijden en elkaar te behoeden,  
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.  

 

Gedenk dan allen die uit ons midden zijn ontvallen, 

en voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan, 

met wie ons lief waren 

en die we moesten verliezen, met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 

heel uw mensenvolk, 

genodigd aan uw maaltijd.  

Gezegend zij uw Naam, 

God onze God, 

in goede en in kwade dagen, voor altijd en eeuwig, 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

 

Wij bidden het ‘Onze Vader’ 

 

Nodiging  

      

Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingen we Lied 568a 
 

 



 

Slotlied (staande)     Lied 657 

 

Zegen                               … en geeft ons vrede 

 

Gemeente zingt:     AMEN 
 

(allen gaan zitten) 

 

Orgelspel   Gavot uit Symphony nr. 4; William Boyce (1710-1799) 

 

 
 

 

 

 

Koffiedrinken in ’t Loughoes : van harte welkom!! 

 


