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Zondagsbrief voor zondag 7 november 2021 
Allerheiligen 
 
Medewerkenden  
Voorganger:        dhr. Bert Broers 
Ouderling:  Gea Kruit 
Diaken:    Greet Hartman       
Lector:  Michel van Vliet   
Organist:  Vincent van Laar 
Kinderkerk:  Gabriëlle Medendorp 
  Dorinda Hijszeler 
Gastvrouw:  Gerda Duisterwinkel 
Bloemen:        Janneke Holthof 
 
Collecten    
Eerste collecte:  Kerk in Actie (najaarszending) 
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 de heer S. Woldringh. 
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: 14 november 10.00 uur Dorpskerk  
Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 
 
 
                                                                                            
November: maand van gedenken 
In november staan we stil bij geliefden van wie we afscheid 
hebben moeten nemen. Dat deden we 2 november op 
Allerzielen, toen iedereen in de kerk welkom was om een 
kaarsje aan te steken voor mensen van wie we afscheid 
hebben moeten nemen. En op zondag 21 november op 
Voleindingszondag gedenken wij allen in de kerk die ons 
ontvallen zijn.  
Ik heb me wel eens afgevraagd:  “Voleindingszondag” wat 
betekent de naam eigenlijk... 
Ik kreeg er een antwoord op in het lied  
“Blijf geborgen in je naam” van Gonny Luijpers en Riet Carpay.   
 
1. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend 
    om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen. 
    De rafels van jet hart, omdat je bent gesleten. 
    Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk. 
 
2. Blijf geboren in je naam. Wees als een mens gezegend, 
   om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten. 
    Wat soms is misgegaan, de scherven die jij maakte.       
    Onvermijdelijke pijn, voor wie mensen moeten zijn. 
 
 

mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


3.  Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 
     om je vasthoudendheid, om angsten in het donker. 
     De pijnen in je lijf en je geloof in morgen. 
     Wisselvallig is het tij, voor wie mensen kunnen zijn. 
 
4. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 
    om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten. 
    Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte. 
    Alle zegening en heil, van wie mensen mogen zijn. 
 
5. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 
    om heel je reisverhaal met alle mensenfouten. 
    Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen. 
    Om het leren mettertijd van de naam "Ik zal er zijn". 
     
    Bert Broers 
 
Vervoer 
Voor vervoer naar de diensten in de Dorpskerk graag zaterdag 
voor 12.00 uur bellen met Harry Koops. 
Tel. 0503646641 of 0636225156. 

 
 

 



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 8: 1, 2 en 3 
 
GROET 
voorganger:Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 
gemeente: Amen 
(we gaan zitten) 
 
Lied:   Wij gaan voor even uit elkaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyriegebed   Lied 598  
 
 
Glorialied:   Lied 442 
 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
 
Bijbellezing   Openbaring 1: 1-11 
 
 
Zingen   Lied 1005: 1 en 2 
 
 
Overdenking 
 
 
Zingen   Lied 311 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecte 
 



 
WEGZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan) 
 
Slotlied:    Lied 981 
 
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. 

 


