28 november 2021
1e Advent
Zondagsbrief en Orde van dienst

Zondagsbrief voor zondag 28 november 2021 1e Advent
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:
Gastvrouw:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
José Groenboom
Wichard Bouma
Ina Rawée
Vincent van Laar
Sjoerd Alkema, Gert-Jan Schaapman
Pytsje Kraan
Marjan de Ruiter

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Kerk in Actie (werelddiaconaat)
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 mevr. E. Verschoor (de bezorging is
geregeld) en naar mevr. A. Doornbosch (wie wil deze bezorgen?)

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
0652887709
Koster/beheerders: dhr. en mevr. Dijk
Website:
www.dorpskerkeelde.nl
Kopij Zondagsbrief: donderdag voor 20.00 uur per mail naar:
zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
Kerkdienst:

Voorganger:

5 december 10.00 uur
alleen online via kerkomroep
2e Advent
ds. Kaj van der Plas

Vesper/avondgebed
Vanavond is er geen Vesper. De kerkenraad heeft dit besloten
naar aanleiding van de persconferentie van 28 november.
Voor meer informatie zie de speciale nieuwbrief op de website
Op de website van de Dorpskerk staat een korte enquete die kan
worden ingevuld over bestaan en voortbestaan van de
avondgebeden/vesper. Om in te vullen, van harte aanbevolen.

Gemeenteberaad
Vanmorgen vindt direct na de dienst het gemeenteberaad plaats.
In tegenstelling tot eerdere berichten vindt dit plaats in de
Dorpskerk met een aangepaste agenda.
Zie de website voor meer informatie.
Namens de kerkenraad,
Gea Kruit, scriba
Toekomst van de vespers
Al sinds jaar en dag wordt er op de laatste zondagavond van de
maand een vesper gehouden in de Dorpskerk. Nu de organisatie
lastig wordt, door afname van het aantal liturgen, en er zelfs al
een vesper niet is doorgegaan, rijst de vraag over de toekomst
van de vespers.
Er is ook geconstateerd dat het aantal bezoekers meestal klein is.
Toen de vespers op kerkomroep werden uitgezonden, keken er
wel zo’n 70 mensen (live of achteraf).
Een afvaardiging van de kerkenraad heeft gesproken met Jaap
Koopmans, initiator en dragende kracht van de vespers (en ook
de laatst overgeblevene liturg).
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de vespers, en het
gesprek daarover, willen we jullie als gemeente vragen naar het
belang van de vespers. Vul de online enquete (4 korte vragen) in
via de volgende
link:https://docs.google.com/forms/d/1MQguoxja1159Pt7cbhlQWi
FAKWcGq7ByrYCebjVhI50/edit
De kerkenraad.
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
AANSTEKEN ADVENTSKAARS en kaars kinderkerk
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
We zingen:

Lied 444:1-3

GROET
voorganger:Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest
gemeente: Amen
(we gaan zitten)
ADVENTSPROJECT KINDERKERK

We zingen:

Op weg naar het licht

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
Schriftlezing

Lucas 1:5-25 en Lucas 2:1-5

Zingen

Lied 466: 1-3

Overweging
Zingen
Collecte

Lied 149:1, 3

Toelichting vanuit de kinderkerk

Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader
WEGZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Slotlied

Lied 1005

Zegen

Gemeente: Amen
ORGELSPEL

Na afloop van deze dienst vindt het gemeenteberaad plaats
eveneens hier in de Dorpskerk

