
 

 

Zondagsbrief voor zondag 24 april 2022  

 

 

Medewerkenden  

Voorganger:         ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:    Greet Tillema 

Lector:  Anneke Touwen 

Organist:         Vincent van Laar  

Leiding kinderkerk:  Anne Marieke en Harm Kremer 

Gastvrouw:  Roelfien Smilde 

Bloemen:  Marjan Zigterman 

 

Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie ondersteuning 

voedselbank 

Tweede collecte:              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 mevr. Suze van Bergen. 

De bezorging is geregeld. 

 

 

  



Predikant: ds. K. M. van der Plas 0647135300 

Kerkelijk werker: dhr. B. Broers 0651022449 

Kerkenraad: 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: 1 mei 10.00 uur Dorpskerk      

Voorganger:            dhr. Bert Broers 

Gemeenteberaad 

Vanmorgen is er een Gemeenteberaad in ’t Loughoes. We 

beginnen rond 11.00 uur na de dienst en eindigen met een 

kopje soep van Marjan. Fijn om elkaar weer te kunnen 

ontmoeten en met elkaar allerlei zaken te kunnen delen. De 

kerkenraad nodigt jullie van harte uit. Op de agenda staan de 

jaarrekeningen 2021 van de colleges van kerkrentmeesters 

en diaconie. Deze zullen ruim van tevoren 20 april ter inzage 

liggen. Verder worden jullie bijgepraat over de stand van 

zaken rondom de vespers, de kliederkerk, de GivT-app en 

over de laatste stand van zaken rondom de (eventuele) 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Gea Kruit, scriba 

 

Koningsmarkt 

27 april is de jaarlijkse koningsmarkt. 

De diaconie is daar aanwezig, met een kraam voor het 

verkopen van lavendelplanten tegen een redelijke prijs. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan het diaconieproject 

“de kleine arbeider” in Colombia. 

We hopen u vanaf 8.00 uur op de koningsmarkt te 

ontmoeten en wie weet een aantal lavendelplanten te 

verkopen. 

Per stuk is de prijs  3 euro, per 2 kosten ze 5 euro en per 3 

stuks is de prijs 6 euro. 

Graag tot ziens op 27 april. 



Orde van dienst zondag 24 april 2022 

 

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL   

 

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     659:1, 2  

 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

gemeente:  Amen 

(we gaan zitten)  

 

Verhaal voor de kinderen 

 

Wij gaan voor even uit elkaar 

 

 
  



 
 
Kyriegebed 

 

Glorialied  654:1, 5, 6   

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftgebed Gebed bij opening van de schrift 

 

Schriftlezing:  Genesis 12:1-9 

 

Lied   805 

 

Schriftlezing:  Lucas 24:13-35 

 

Lied   647:1, 2 

 

Overweging 

 

Lied   318 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Collecte 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Stil gebed, 

Onze Vader 

 

Slotlied  657:1, 2, 3, 4 

 

Zegen 


