19 december 2021
4e Advent
Orde van dienst

Zondagsbrief voor zondag 19 december 2021 4e Advent
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:
Gastvrouw:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
Hielle Tillema
Hein van Assen
Anneke Touwen
Vincent van Laar
Gert-Jan Schaapman,
Dorinda Hijszeler
Harma Löhr
Roelie Matter

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Diaconie Kerstpakketten Actie
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 Peter en Sjoukje Boendermaker
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
Kinderkerstfeest: 24 december 16.00 uur Dorpskerk
Kerstnachtdienst: 24 december 19.00 uur (Kerkomroep)
Kerkdienst:
25 december 10.00 uur Dorpskerk
Voorganger:
dhr. Bert Broers
Kerkdienst:
26 december 10.00 uur Dorpskerk
Voorganger:
ds. Kaj van der Plas
Nieuws van de kerkenraad
Nu de avondlockdown en de 1,5 meter t/m 14 januari 2022
blijven gelden heeft dit opnieuw gevolgen voor onze komende
vieringen in de Dorpskerk.
Ik denk dan met name aan de kerstnachtdiensten en de
traditionele samenzang met mensen uit het hele dorp. We
hebben helaas moeten besluiten dat die niet kunnen
doorgaan. Voor heel veel mensen zal dat een gemis zijn, dat
beseffen we heel goed. We hebben daarom gekeken naar wat
wel mogelijk is.
De ochtenddiensten kunnen -zij het ook met maximaal 30
kerkgangers- doorgaan.
Ten aanzien van het koffiedrinken na afloop van de
dienst hebben we moeten besluiten dat we het niet
verantwoord vinden om die door te laten gaan.
Datzelfde geldt voor ‘Koffietied’ op de eerste woensdag van
de maand. Ook daarbij realiseren we ons dat een belangrijk
deel van elkaar ontmoeten er even niet bij is.
De kinderkerstviering is naar de middag verschoven (16:00
uur). Kinderen en jongeren kunnen door hun ouders gebracht

worden voor liederen en een kerstverhaal, en om 16:45 weer
worden opgehaald. De viering wordt uitgezonden via
kerkomroep.
Er zal een opname gemaakt worden van een
kerstnachtdienst die op kerstavond 24 december vanaf
19.00 uur via Kerkomroep en YouTube op een door jou
gekozen tijdstip is te volgen.
We kijken nog of we de oudejaarsdienst naar de middag
kunnen verschuiven.
We hebben steeds te maken met voortschrijdend inzicht. Een
tussentijdse persconferentie kan weer andere gevolgen
hebben, zowel versoberend als versoepelend.
We zullen daarover steeds zo snel mogelijk communiceren via
bovengenoemde kanalen.
Tot slot toch nog even:
Voor het bijwonen van alle diensten in de Dorpskerk blijft het
volgende gelden:
- het hanteren van het coronatoegangsbewijs blijft van kracht
- aanmelding via kerkbezoekplanner of via de scriba is
verplicht.
- gebruik een mondkapje bij verplaatsing
- houd 1,5 meter afstand ook bij verplaatsing
- blijf thuis bij klachten
Graag wil ik jullie ondanks alles een goede tijd toewensen met
je dierbaren om je heen.
Dat er licht mag zijn.
Hielle Tillema
voorzitter
Kerstpakketten 2021
Vandaag is collecte bestemd voor de kerstpakketten actie.
Elk jaar bezorgt de Diaconie kerstpakketten bij mensen van
wie we weten dat ze dit steuntje in de rug goed kunnen
gebruiken.
Via allerlei instanties krijgen we namen binnen van mensen
die ervoor in aanmerking komen.

De actie van de Diaconie richt zich uitsluitend op mensen in
ons dorp. Om deze actie te kunnen bekostigen wordt er 3
keer voor dit doel gecollecteerd.
De data zijn dus 5 december, 12 december, 19 december .
Behalve via de collecte, kunt u ook een bijdrage overmaken
naar de Diaconie:
Bankrekening NL 20 RABO 0315809191 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, of via de GivT-app
onder vermelding van “kerstpakketten 2020 .”
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
Namens 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 af kondigingen 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 445: 1, 2, 4
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

Kyriegebed:

Lied 300a

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
Schriftlezing:

Jesaja 53:1-5

We zingen:

Lied 528:1, 2

Schriftlezing:

Handelingen 8:26-39

Overweging
We zingen:

Lied 528: 3 - 5

Collecte
Toelichting vanuit de kinderkerk
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader
WEGZENDING EN ZEGEN
We zingen:
Zegen
a.
Amen!

Lied 452

