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Zondagsbrief voor zondag 19 september 2021  

 

 

Medewerkenden  

Voorgangers:        ds. Kaj van der Plas, dhr Bert Broers 
Ouderling:  Kees-Jan Antuma 

Diaken:         Hein van Assen 

Lector:  Anke Crielaard 

Organist:  Vincent van Laar 

Kinderkerk:  Sjoerd Alkema, Gabriëlle Medendorp 

Viool:  Elisabeth IngenHousz 
Vespermeditatie:  Jaap Koopmans 

Bloemen:     Marjan de Ruiter 

 

Collecten    

Eerste collecte:  Kerk in Actie (Zending) 

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 Johanna en Henk Lieben 

Wie wil deze bezorgen? 

 

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 26 september 10.00 uur   

Voorganger:            ds. Kaj van der Plas    

   

Vesper:     Dorpskerk 26 september 19.00 uur  

 
 

Dorpskerk en ’t Loughoes weer helemaal open 

Naar aanleiding van de laatste versoepelingen heeft de 

kerkenraad het volgende besloten: 

De Dorpskerk gaat met ingang van 26 september weer 

volledig open voor kerkgangers. ’t Loughoes is met ingang 

van 25 september weer volledig open voor bezoekers. 
Voorwaarde is dat iedere kerkganger dan wel bezoeker een 

vaccinatiebewijs kan overleggen of een negatieve testuitslag 

van maximaal 24 uur oud.   

Aandachtspunt blijft: kom niet als je klachten hebt. 

We zijn ontzettend blij dat dit alles weer mogelijk is en we 

elkaar weer met velen kunnen ontmoeten.  
Ofwel: een nieuwe start in deze Startmaand. 

 

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. 

 

 

mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


Startmaand 2021 (Van U is de toekomst)  

In het kader van de start van een nieuw seizoen staan we 

gedurende 4 weken stil bij het thema ‘Van U is de toekomst’. 
 

De 1e startzondag van vandaag: 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 drinken koffie met elkaar in ’t Loughoes en sluiten tussen 

12 en 13 uur af met een lunch. Welkom allemaal. 

Vrijdag 24 september vertonen we om 19:00 uur  ‘The Kite 

Runner’ 

(de Vliegeraar), een film over moed. 
 

Zondag 26 september: WIJSHEID 

Tijdens de viering is er muziek van het duo 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 en website in de 
gaten. 

 

Zondag 10 oktober: CREATIVITEIT 

Er zit muziek in deze viering!  

Woensdag 13 oktober verzorgt  Marleen Bakker een 

schilderworkshop.  

We laten samen onze creativiteit de vrije loop. 
Houd de zondagsbrief en website in de gaten! 

 

 

 



Vesper 

Bij leven en welzijn, beginnen vanaf volgende week zondag 

26 september ook weer de vespers in de Dorpskerk ’s avonds 
om 7 uur. Zoals altijd iedere laatste zondag van de maand. 

Dit is de eerste keer dat bezoekers ook weer welkom zijn. 

Tekst van die avond, uit het Oecumenisch rooster van de raad 

van kerken Nederland, is Jakobus 4 vers 13 t/m 16, waarin 

ook de woorden “Bij leven en welzijn, zullen wij dit of dat 

doen”. Welkom. 
 

__________________________________________ 

 

Orde van Dienst 

 

VOORBEREIDING 
 

ORGELSPEL 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 
ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

gemeente: Amen 
 

Intochtslied:   Toekomst vol van hoop 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 
 

Verhaal voor de kinderen 

 

 



Muziek (viool en orgel)     

Largo (uit Sonata in c-klein) - J.S. Bach 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

(met daarin: het gebed om kalmte) 

 

Schriftlezing:   Ester 3: 13 tot en met Ester 4 
 

Zingen:   Lied 146: 1, 4 en 5  

 

Overweging 

Muziek (viool solo) 

Double di Borea (uit Partita in b-klein) - J.S. Bach 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte, afronding kraanvogelproject 

 

Muziek (viool en orgel) 

Affetuoso en Allegro (uit Sonata in D-groot) - G.F. Händel 
 

Vespermeditatie, dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader         VL 849 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan) 

 

Slotlied en zegenbede:  Lied 416 

 

Orgelspel:          Fantasia in G-groot - J.S. Bach 

 


