26 december 2021
Orde van dienst

Zondagsbrief voor zondag 26 december 2021
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
Hielle Tillema
Hein van Assen
Antho van Eyk
Vincent van Laar
Roelie Matter

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Diaconie plaatselijke ondersteuning
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. Aaf Brands.
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
Oudjaar:
Ochtendgebed:

31 december 16.00 uur
2 januari 10.00 uur

Wijzigingen in kerkdiensten naar aanleiding van
lockdownmaatregelen vanaf 19 december
Tijdens de persconferentie van 18 december werd een
lockdown afgekondigd die tot medio januari zal gelden. Het
moderamen heeft vergaderd over de consequenties die dit zal
hebben voor de vieringen van de komende tijd. Het vraagt
veel van de gemeente, en van ons, deze tijd. We hopen dat
we ondanks het donker toch iets van Kerstmis
gemeenschappelijk beleven kunnen.
Met ingang van kerstmorgen
Vorig jaar in vergelijkbare omstandigheden deden wij het
volgende. We sloten de diensten voor bezoekers en losten dat
op de volgende manier op:
- een viering van tevoren opgenomen en gemonteerd
- een viering live uitgezonden met minimale bezetting (5
personen) en van tevoren opgenomen zang
Dat doen we met ingang van Kerstmorgen 25-12 dit jaar ook,
tot nader order (16 januari)
We conformeren ons hiermee aan de norm die voor de
samenleving geldt.

Dat betekent overigens dat we ook niet na 17:00 uur
samenkomen in de kerk voor een eredienst.
26 december
Deze viering wordt live uitgezonden met minimale bezetting
van ambtsdragers, en vooraf opgenomen zang.
31 december
Deze viering wordt om 16:00 uur live uitgezonden met
minimale bezetting van ambtsdragers, en vooraf opgenomen
zang. De viering blijft daarna beschikbaar via kerkomroep.
2 januari
Deze viering wordt online via kerkomroep om 10:00 uur
uitgezonden ook weer met minimale bezetting en vooraf
opgenomen zang.
We hopen medio januari weer terug te kunnen naar diensten
met kerkgangers. En wensen u ondanks alles een gezegende
kerst. Het licht wordt geboren in het donker, en groeit van
daaruit steeds groter. Naar dat licht groeien wij mee.
Het moderamen

VOORBEREIDING
ORGELSPEL: Pastorale
J.S. Bach
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
Lied

458a

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

301c

Glorialied:

307

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
Schriftlezing:

Psalm 103

Lied

103e

Overweging
ORGELSPEL: Nun lob, mein Seel, den Herren (Psalm 103)
D. Buxtehude

Afkondiging van overlijden
Collectetoelichting
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader
WEGZENDING EN ZEGEN
Lied

657

Zegen
ORGELSPEL: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
D. Buxtehude

