
 
 

Zondagsbrief voor zondag 26 september 2021  

In deze dienst wordt José Groenboom bevestigd als ouderling 

en nemen we afscheid van ouderling Erna Dros. 

Een dienst rondom: “Wijsheid”  

 
Medewerkenden  

Voorganger:        ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Hielle Tillema 

Diaken:         Greet Hartman 

Lector:  Antho van Eyk 

Organist:  Vincent van Laar 
Kinderkerk:  Annemieke Eisses, Katharina Polz 

Gastvrouw:  Janny Koops   

Muziek:  duo Marlow 

Bloemen:       Roelie Matter 

 

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 mevr. Ike Huisman 

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 3 oktober10.00 uur   

Voorganger:            ds. Kaj van der Plas    

   

Bij de Vesper, vanavond 19.00  uur.  

 

We zullen herbouwen, herstellen, herrijzen, 
in de uiterste uithoeken van onze natie, 

in elke uithoek van ons herboren huis, 

onze mensen divers en krachtig, 

zullen opstaan, broos maar prachtig. 

Als de dag aanbreekt, en we uit de nacht ontwaken, 

vrij van angst en blakend. 

De ochtend bloeit vrij van pijn, 
want er is altijd licht, 

als we de moed hebben het te zien, 

als we de moed hebben het te zijn. 

 

Slot van: “The hill we climb”, Amanda Gorman, 

Vertaling Zaïre Krieger: “De berg die we beklimmen” 
Wees welkom allemaal vanavond in de Dorpskerk! 

 

Startmaand 2021  

 

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

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

Vandaag 26 september: WIJSHEID 
Woensdag 29 september verzorgt Bert Broers een Bijbelstudie 

in de Dorpskerk. (ook live te volgen via Kerkomroep), 

aanvang 19:30 uur.  
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De lezing gaat over 2 Korinthiers 9: 6 en 7, met als thema: 

“Hoe de mensheid kan vastlopen in haar eigen succes en hoe 

accepteren wat ik niet kan veranderen toch hoopgevend kan 
zijn... 

Zondag 3 oktober: INZICHT 

Mezzosopraan Marijke Beute verleent haar medewerking aan 

de viering. Ze studeerde onlangs cum laude af aan het Prins 

Claus conservatorium. 

Dinsdag 5 oktober organiseren we een lezing over het thema 
Inzicht. De lezing zal worden gegeven door Hilde Boekeloo. 

De titel van de lezing is: “Corona: Rauwe dagen in het 

Ziekenhuis”. Nadere informatie volgt. 

Zondag 10 oktober: CREATIVITEIT 

Er zit muziek in deze viering!  

Woensdag 13 oktober is er voor jong en ouder een 
schilderworkshop met Marleen Bakker van 14-17 uur. We 

gaan aan de slag met het thema ‘Impressie van de toekomst’. 

Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen, met of zonder 

schilderervaring. Je kunt zittend of staand meedoen.   

Kijk voor meer informatie over Marleen en haar werk op haar 

website: www.marleenbakker.nl 

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelding 
is daarom noodzakelijk. Dat kun je doen bij de scriba Gea 

Kruit: scriba@dorpskerkeelde.nl  

Op de website staat (zodra bekend) meer gedetailleerde 

informatie. Hou die in de gaten! 

 

Kinderkerk en Jeugdkerk 
Vanaf deze zondag is er weer iedere zondag kinderkerk, de 

kinderen starten in de dorpskerk. Ook is er weer jeugdkerk, 

elke 2e zondag van de maand. 

Zou je het leuk vinden om ook een bijdrage te leveren aan de 

jeugdkerk of kinderkerk, neem dan contact op met Jose 

Groenboom of Sjoerd Alkema. We zijn op zoek naar 

versterking. 
Josenieuwenhuijzen@yahoo.com 06-10912700 

Sjoerd@familie-alkema.nl 06-11043804 
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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   Lied 780: 1, 2 en 5 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 
Muziek door Marlow    

 

Verhaal voor de kinderen 

 

Zingen   Wij gaan voor even uit elkaar 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de Zondag 

 

Schriftlezing   Genesis 19:1-26 

 

We luisteren naar Ruïnes en spoken (Stef Bos) 

 

Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 

Voor mij een ruimte 

Die ik nog niet ken 

Achter mij alles 

Wat ik achter moet laten 

Ik sta hier met niets meer 
Dan alleen wie ik ben 

 

Ik maak van wat was 
Een veilige haven 

Al heb ik die stad daar 

Al tijden vervloekt 

Toch lukt het me niet 

Het verleden te laten 

Voor dat wat het is 
Een gesloten boek 

 

En als ik nu omkijk 

Ben ik verloren 

Maar iets houdt me tegen 

Om verder te gaan 
Als ik nu omkijk 

Dan blijf ik voor altijd 

Gevangen in alles 

Wat niet meer bestaat 

En al zou ik ook teruggaan 

Er is niets meer over 

Ik weet het en toch 

Ligt de twijfel nog dwars 
Al vind ik niet meer 

Dan ruïnes en spoken 

Het laat me niet los



Ik kan nog niet breken 

Met dat wat voorbij is 

Ik woon in mijn dromen 
Nog steeds waar ik was 

Ik sta op de grens 

Van vroeger en later 

En achter mij ligt daar 

Een brandende stad 

 

En als ik nu omkijk 

Ben ik verloren 

Maar iets houdt me tegen 
Om verder te gaan 

Als ik nu omkijk 

Dan blijf ik voor altijd 

Gevangen in alles 

Wat niet meer bestaat

Al zou ik ook teruggaan 

Er is niets meer over 

Ik weet het en toch 

Ligt de twijfel nog dwars 

Al vind ik niet meer 

Dan ruïnes en spoken 
Het laat me niet los 

Het houdt mij nog vast 

 

Overweging 

  

Muziek door Marlow 

 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

 

Licht doorgeven 

 

Inleiding 

 
Gelofte 

 

Vraag aan de gemeente:   

Gemeente van de Dorpskerk:  

nu de nieuw bevestigde ouderling  

haar gelofte heeft afgelegd: 

belooft u haar te aanvaarden en te steunen 
haar te omringen met uw medeleven 

en haar te dragen in uw gebeden? 

Wat is daarop uw antwoord? 

GEMEENTE:  JA, dat Beloven wij! 



Zingen   Lied 362: 1 en 2 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte 

 
Toelichting vanuit de kinderkerk 

 

Dankgebed en voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader    

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Muziek door Marlow 

 

(we gaan staan) 

Slotlied   Toekomst van Hoop 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zegen (met gezongen Amen) 

 

ORGELSPEL 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar onder het 

genot van koffie/thee/limonade te ontmoeten in ’t Loughoes. 

 


