Zondagsbrief voor zondag 31 oktober 2021
In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:
Gastvrouw:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
José Groenboom
Hein van Assen
Hielle Tillema
Vincent van Laar
Gert-Jan Schaapman
Margreet Matter
Pytsje Kraan
Marjan Zigterman

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

ZWO project diaconie
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.EeldePaterswolde
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke
groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Wijkstra.
De bezorging is geregeld.

Predikant:
Kerkelijk werker:
Kerkenraad:

ds. K. M. van der Plas
0647135300
dhr. B. Broers
0651022449
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:
Voorganger:

7 november 10.00 uur Dorpskerk
dhr. Bert Broers

Kinderkerk/jeugdkerk
Iedere zondag is er weer 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
Brand een kaarsje voor een overleden geliefde
Al eeuwenlang is 2 november een lichtjesdag, een dag waarop
mensen stilstaan bij hun overleden dierbaren.
Dit jaar kun je weer een kaarsje branden in de Dorpskerk.
Tussen 16:00 en 20:00 staat alles voor je klaar om even stil
te staan bij degene aan wie jij wilt denken.
Licht geeft je een beetje troost, een beetje moed, een beetje
kracht. Zeker in deze donkere dagen. Brand een kaarsje voor
jouw geliefden. Kom dinsdag 2 november naar de Dorpskerk.
Vesper/Avondgebed
Vanavond 31 oktober is er geen Vesper/Avondgebed.

Koffietied
Koffietied is weer van start gegaan!
Iedereen is welkom en er zijn geen verplichtingen.
Of je nu jong bent of oud, of behoefte hebt aan aanspraak,
schroom niet en kom gerust binnen.
Iedere eerste woensdag van de maand in ’t Loughoes,
Kosterijweg 2.
Tussen 10.00 en 11.30 uur. NB: de tijden zijn dus ½ uurtje
later geworden.
Tot bij de koffie!!!

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:

Psalm 119: 1, 2

GROET
voorganger:Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest
gemeente: Amen
(we gaan zitten)
Verhaal voor de kinderen
Lied:
Wij gaan voor even uit elkaar

Kyriegebed

Lied 301k

Glorialied:

Lied 307

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
1e schriftlezing

Nehemia 7:72b – 8:12

Zingen

Psalm 119: 3

2e schriftlezing

Mattheüs 12:9-13

Zingen

Lied 533: 1, 2, 3

Overweging
Orgelspel
DIENST VAN DE TAFEL
Collecte
Toelichting vanuit de kinderkerk
Dankgebed en voorbede

Tafelgebed
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:
Lied 404c
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.
a.

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.
Zingen:

lied 400: 1, 4, 5

Onze Vader
DELEN VAN BROOD EN WIJN
WEGZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Slotlied

737: 1, 2, 5

Zegen

Gemeente: Amen
ORGELSPEL
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar onder het
genot van koffie/thee/limonade te ontmoeten in ’t Loughoes.

