
 

Zondagsbrief voor zondag 14 november 2021 

 

Medewerkenden 
Voorganger: ds. Kaj van der Plas 
Ouderling: Hielle Tillema 

Diaken: Hein van Assen 

Lector: Anke Crielaard 

Organist: Vincent van Laar 

Kinderkerk: Hannah Matter, Anne Marieke Kremer 
Gastvrouw: Harma Löhr 

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 dhr. en mevr. Jan en Annelies 

Meijer. 
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: 21 november 10.00 uur Dorpskerk 
Voleindingsdienst 

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

Over de dienst van 21 november 

Voleindingszondag of 'Eeuwigheidszondag' is de laatste 
zondag van het liturgische jaar van de kerk. De kerkelijke 
kalender heeft namelijk zijn eigen cyclus. 

 

Volgende week zondag 28 november is het bijvoorbeeld  

1e Advent: begin van de voorbereidingstijd op Kerst en 

daarmee het startpunt in de jaarcyclus. 
 

Op de 'oudejaarszondag' 21-11-21 staan we stil en kijken we 

om. We noemen nog een keer met nadruk namen van wie zijn 

overleden, en steken een lichtje voor ze aan. 

  
Coronapersconferentie 12 november: wat verandert er voor 

de Dorpskerk? 

 

Afgelopen vrijdag was er weer een corona-persconferentie. De 

kerkenraad heeft gekeken en overleg gehad: wat heeft dit voor 

consequenties voor ons beleid? We gaan hieronder in op de 
kerkdiensten en het koffiedrinken na de dienst met ingang van 

zondag 14 november. 

 

 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


Kerkdiensten 

Naar aanleiding van de coronapersconferentie dd. 12-11-2021 

hebben we als kerkenraad het coronabeleid van onze gemeente 
opnieuw doorgenomen. We hebben besloten door te gaan op 

dezelfde voet. 

 

We gaan er daarbij van uit dat het coronatoegangsbewijs 

voldoende basisbescherming biedt om ons niet aan de 1,5m-

richtlijn te hoeven houden, en samen te blijven zingen. 
 

De capaciteit van ons kerkgebouw blijft gehandhaafd op 75%,  

dat is ongeveer 185 personen. 

 

Koffiedrinken 

De manier waarop we na afloop van de dienst koffiedrinken 
wijzigt: dat gaan we geplaceerd doen. Dat betekent dat de 

kerkgangers zitten, en de kosters langskomen met koffie. 

 

*dit geldt voor zondagsmorgendiensten, vespers, 

huwelijksdiensten en uitvaartdiensten 

 

   

  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: 286 
 

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 

Glorialied: 706: 1, 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 
 

Schriftlezing Daniël 7:1-14 

 

Zingen 261: 1, 2 



Schriftlezing Openbaring 1:12–2:7 
 

Zingen 261: 3, 4 

 

Overweging 

 
Orgelspel J.S. Bach – 

Es ist gewißlich an der Zeit 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Collecte 

Kinderen komen terug van de kinderkerk 

 

(we gaan staan) 

Slotlied: 880 

 
Zegen 

Gemeente: Amen 
 

ORGELSPEL 


