
 

 

Zondagsbrief voor zondag 12 september 2021  

 

Medewerkenden  
Voorganger:        ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:         Wichard Bouma 

Lector:  Michel van Vliet 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Marjan de Ruiter  

 
Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie ondersteuning voedselbank 

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. Sinnema. 

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 19 september 10.00 uur      

                 Startzondag 

Voorgangers: ds. Kaj van der Plas en dhr. Bert Broers 
 

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. 

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat José 

Groenboom het ambt van ouderling op zich wil nemen. 

Indien er geen bezwaren zijn zal zij in de dienst van  

zondag 26 september worden bevestigd. 

In dezelfde dienst nemen we afscheid van Erna Dros als 

ouderling. 
 

Startmaand 2021  

Van U is de toekomst 

 

Volgende week zondag starten we ons nieuwe seizoen. Dat 

doen we door gedurende 4 weken stil te staan bij het thema 
‘Van U is de toekomst’.  

 

Het programma is bedacht, en bijna helemaal vastgesteld. 

Schrijf het volgende dus maar in je agenda! 

 

 

 

mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


zondag 19 september: MOED 

Tijdens de dienst verleent violist Elisabeth IngenHousz haar 

medewerking. Na afloop van de viering staat er voor kinderen 

en jongeren een opblaas-stormbaan klaar. Daar is wel wat 

moed voor nodig. We sluiten tussen 12 en 13 uur af met een 

lunch. (Meld je aan voor de viering!) 
 

vrijdag 24 september vertonen we om 19:00 the Kite Runner 

(de Vliegeraar), een film over moed. 

 

zondag 26 september: WIJSHEID 

Tijdens de viering is er muziek van het popduo Marlow. Ook 
staat de bevestiging van José Groenboom tot ouderling 

gepland. 

 

woensdag 29 september verzorgt Bert Broers een bijbelstudie 

vanuit de Dorpskerk (live te zien via Kerkomroep), aanvang 

19:30 uur. 

 
zondag 3 oktober: INZICHT 

Ook in deze viering zorgen we voor een extra muzikale noot. 

 

In de week van 3-9 oktober organiseren we een lezing over 

het thema Inzicht. Houd de zondagsbrief in de gaten. 

 
Zondag 10 oktober: CREATIVITEIT 

Er zit muziek in deze viering! En in de week van 10-16 

oktober komt een kunstenaar met ons werken. Houd de 

zondagsbrief in de gaten! 

_________________________________________________ 

Orgelspel    A. van Noordt- Psalm 116 
 

VERWELKOMING en afkondigingen  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED (we gaan staan) 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: ….. door Jezus Christus, onze Heer. 
gemeente: Amen 

Intochtslied:   Psalm 116: 1-4 



 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 
Kyriegebed   met gezongen Lied 367b 

 

Glorialied:   Lied 657 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de Zondag 

 

Schriftlezing:   Marcus 9:14-29 

 

Zingen:   Lied 923   

 

Overweging 
  

Zingen:   Lied 330 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte   Toelichting door diaken 
 

Orgelspel    J.S.Bach - Praeludium in F-dur 

 

Dankgebed en voorbeden/Stil gebed/Onze Vader 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan) 

 

Slotlied en zegenbede: Lied 415  

 

Orgelspel    J.S.Bach - Fuga in F-dur 

 


