Zondagsbrief voor zondag 16 januari 2022
In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer
gevierd.
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Bloemen:

ds. Kaj van der Plas
Hielle Tillema
Hein van Assen
Annemieke Eisses
Vincent van Laar
Marjan de Ruiter

Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Regionaal Diaconaal Fonds
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. C. Jonkheer.
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:

23 januari 10.00 uur
Voorganger:
ds. Kaj van der Plas

Avondmaal
Deze zondag vieren we, aansluitend op de
kerkdienst, avondmaal in lopende vorm. Je bent
welkom om, na de uitzending op kerkomroep, tussen
10.45 en 11.15 uur naar de Dorpskerk te komen om
brood en wijn te ontvangen.
We doen dat lopend, dus via de hoofdingang de kerk
binnen en via de zij-ingang weer naar buiten.
Gespreksgroep 't Loughoes
Ivm corona gaat de gespreksgroep in 't Loughoes
niet door.

Orde van dienst zondag 16 januari 2022
VOORBEREIDING
ORGELSPEL:

Siciliano
Max Reger

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
Lied
GROET
voorganger:
gemeente:
(we gaan zitten)

130b
Genade zij u en vrede…
door de Heilige Geest
Amen

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
Schriftlezing:

Genesis 4:1-16

ORGELSPEL:

Erbarm dich mein, o Herre Gott
Jan Pieterszoon Sweelinck

Overweging
Lied

612

Collectetoelichting
Dankgebed en voorbede
Tafelgebed:

403b

Inzettingswoorden
Verwelkoming
Zegenlied:

426

ORGELSPEL:

Cantilène religieuse
Théodore Dubois

