Zondagsbrief voor zondag 21 november 2021
Voleindingsdienst
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:

Gastvrouw:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
Kees-Jan Antuma
Greet Tillema
Antho van Eijk
Vincent van Laar
Margreet Matter, Harm
Kremer
Laurien Groenendal, Rian
Westmaas
Janny Koops
Marjan de Ruiter

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Bloemengroet
Eredienst

Jeugdkerk:

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 mevr. F.
Rademaker
De bezorging is geregeld.
Predikant:
0647135300
Kerkelijk werker:
Kerkenraad:

ds. K. M. van der Plas
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:
Vesper:
Dorpskerk

28 november 10.00 uur
Dorpskerk
1e Advent
ds. Kaj van der Plas
28 november 19.00 uur

Gemeenteberaad
Zondag 28 november vindt direct na de dienst het
gemeenteberaad plaats.
We zijn blij dat dat weer in 't Loughoes kan.
Op de agenda staan zoals gewoonlijk de begrotingen
2022 van het College van Kerkrentmeesters en van de
Diaconie.
Verdere agendapunten zijn: De Kliederkerk, GivT, en
een terugblik samen met alle aanwezigen op de
afgelopen (corona)periode.
De Kerkenraad stelt uw aanwezigheid daarbij zeer op
prijs.
Voor de volledigheid: We nemen direct na de dienst
plaats in de grote zaal, waarna koffie en thee zullen
worden ingeschonken.
Namens de kerkenraad,
Gea Kruit, scriba
Vervoer
Voor vervoer naar de diensten in de Dorpskerk graag
zaterdag voor 12.00 uur bellen met Harry Koops.
Tel. 0503646641 of 0636225156.
Avondmaalsviering Symphonie gaat helaas niet
door.
Het lijkt ons onder de huidige covid-omstandigheden
niet verstandig om de Avondmaalsviering in
Symphonie, op woensdagmorgen 24 november a.s. te
laten doorgaan.
Dat spijt ons, want we keken er (waarschijnlijk net als
u) naar uit.

We hopen snel weer in rustiger COVID-19-vaarwater te
komen, en maken dan snel een nieuwe datum voor de
Maaltijd van de Heer in Symphonie..
Als u vragen hebt, neemt u dan contact met ons op?
Met vriendelijke groet,
Bert Broers
Kaj van der Plas
Trijnie Springer
PS De Bijbelkring zal op deze datum ook niet door
gaan.

Bladharken
Op zaterdag 27 november gaan we toch weer een
oude traditie oppakken! Namelijk het bladharken!
Wist u dat er jaarlijks wel 5 vrachtwagens vol met
blad van onze bomen bij de kerk vallen! Peter
probeert dit wel steeds beetje bij beetje op te ruimen,
maar op 27 november gaan we nog even de puntjes
op de “i” zetten. En daar zijn vele sterke handen bij
nodig.
Jullie zijn allemaal van harte welkom op deze dag, de
koffie staat klaar en na afloop een pan met heerlijke
soep. Neemt u zelf uw eigen hark, sneeuwschep of
kruiwagen mee? We beginnen om 9.30 uur! Wees
welkom.
Met vriendelijke groet
Peter en Marjan Dijk
Tel: 0652887709

Orde van dienst voor de voleindingszondag

Dorpskerk Eelde
21-11-21

Bij deze dienst
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 is het bijvoorbeeld 1e Advent: begin van
de voorbereidingstijd op Kerst en daarmee het startpunt in de
jaarcyclus.
Op de ‘oudejaarszondag’ van vandaag 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.
Straks gaan we verder en nemen de herinnering mee.

Afbeelding omslag:
Friso ten Holt, Jakob en de engel
pentekening (1953)
Deze tekening is gekozen bij het verhaal dat we horen, waarin Jakob
worstelt met een onbekende in de nacht.

Voor de dienst begint, klinkt orgelspel
Welkom en bemoediging
(we gaan staan)
o.
Onze Hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
Intochtslied: Ik sta voor U in leegte en gemis

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Groet
v.
... door de Heilige Geest
a.
Amen!
(we gaan zitten)
Verhaal voor de kinderen
We zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
(hierna gaan de kinderen naar kinderkerk)

Kyriegebed
Moment van gedenken
Als de naam van je dierbare klinkt, mag je naar voren komen om
een kaars aan te steken en in de doopvont te plaatsen. Je ontvangt
een witte roos.
Na afloop van de dienst mag je de roos, maar ook de kaars én het
steentje met de naam van jouw dierbare mee naar huis nemen.

Hans Dijk
Jan Arend Boekweg
Herman Spijkerman
Luitje Bertus Folkerts
Dirk Johannes Smit
Doetje Helbig - Kok
Remkje Antje van Ark- Jansma
Anna Catharina Jalving - Oosting
Cocky Muskee - Musch
Annegien Kanon - Kuik
Johannes Sinnema
Eliza Wilhelmina Alarta van der Does - Maris
Elizabeth Oosting - van der Scheer
Marchje Bekkering - Duiker
Aafke Hoekzema - Wierenga
en Zusje
Wim Faber
Martina Wilhelmina Knigge - Knibbe
Tjakedinna Hendrikje Kuiper - Kuipers
Joukje de Jong-Oosterhof
Jan Alexander Nuiver
Lambartha Emma Boiten
Henrike Jantine Meindertsma
Aafke Akke Loot - Binksma
Arent Vos
Eefke de Groot - Greven
Lamina Karla Itie Woldringh - Bouwman
Janna Mekkring - Duns
Jantje Tolner - Wietzes

We zingen: Heel het duister is vol van luister

05-11-2020
05-11-2020
02-12-2020
12-12-2020
13-12-2020
15-12-2020
04-01-2021
05-01-2021
09-01-2021
02-02-2021
05-02-2021
16-02-2021
12-03-2021
14-03-2021
15-04-2021
22-04-2021
05-05-2021
20-05-2021
27-05-2021
29-05-2021
27-06-2021
17-07-2021
28-08-2021
10-09-2021
19-09-2021
22-09-2021
27-09-2021
30-09-2021

Schriftlezing: Genesis 32:23-32
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak
op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen,
zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. 24Nadat hij hen over de
rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de
overkant.
25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde
iemand met hem totdat de dag aanbrak.
26Toen

de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens
die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het
wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij
zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’

antwoordde hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet
Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen
gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw
naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar
mijn naam?’
Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats
Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en
toch is mijn leven gered.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken,
ging de zon over hem op. Jakob liep mank.
De zanggroep zingt
Jij bent van jou, onachterhaalbaar eigen.
Ik ben van mij, geen ander zal mij krijgen.
Wat ik jou vraag, wat jij mij vraagt
is leeg en zonder zin gevraagd.
Eén oogwenk ver in vreemd gebied,
ooit verder komen doen wij niet.
Ik wou een leven meer, mocht ik
jou vinden.
Ik bond mij aan je vast, kon ik mij binden.
Ik zou in jou vergaan, en jij
ontstaan in mij, en wij in wij.
Eens lag ik neer, versteend van kou,
ik droomde dat ik vocht met jou.
Die nacht werd mij een nieuwe naam gegeven.
Geschonken werd mij nog een
tijd van leven.
En even, tot de morgen daagt,
is wat ik vraag en wat jij vraagt,
vervuld en één. Toen ging jij heen
en bleef ik met mijn droom alleen.
Huub Oosterhuis

Overweging
We zingen: Het zijn de woorden niet
1x door de zanggroep, 2e keer door allen

Collectetoelichting
Wat deden de kinderen vanmorgen?
Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
a.
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van de Boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen
(We gaan staan)

Slotlied: Waar de mensen dwalen in het donker

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Gedicht:

Kom, laten we gaan

Zegen
a.

Amen!

Terwijl we de kerk verlaten klinkt orgelspel

