15 mei 2022

Zondagsbrief en Orde van dienst

Zondagsbrief voor zondag 15 mei 2022
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:
Gastvrouw:
Cantatekoor:
Bloemen:
Collecten
Eerste collecte:
Tweede collecte:

ds. Kaj van der Plas
José Groenboom
Wichard Bouma
Michel van Vliet
Vincent van Laar
Gert-Jan Schaapman, Hannah Matter
Harma Löhr
o.l.v. Vincent van Laar
Marjan de Ruiter

Kerk in Actie
(Binnenlands diaconaat)
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. Geertje Koops- v.d. Veen.
De bezorging is geregeld.

Predikant: ds. K. M. van der Plas
Kerkelijk werker: dhr. B. Broers
Kerkenraad: voorzitter: dhr. H. Tillema
scriba: mevr. G. Kruit
Koster/beheerders: dhr. en mevr. Dijk
Website: www.dorpskerkeelde.nl

0647135300
0651022449
0650615953
0630119668
0652887709

Kopij Zondagsbrief :
donderdag voor 20.00 uur per mail naar:
zondagsbrief @dorpskerkeelde.nl
Kerkdienst:
Voorganger:

22 mei 10.00 uur Dorpskerk
dhr. Bert Broers

Orde van dienst zondag 15 mei 2022
VOORBEREIDING
Orgelspel
VERWELKOMING en af kondigingen door ouderling van dienst.
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Koor:

Psalm 122 - J.P. Sweelinck

Incontinent que j’eus ouï,
Sus, allons le lieu visiter,
Où le Seigneur veut habiter,
O que mon cœur s’est réjouï,
Or en tes porches entreront
Nos pieds, et séjour y feront,
Jérusalem, la bien dressée:
Jérusalem qui t’entretiens,
unie avecques tous les tiens,
comme cité bien policée.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

GROET
Verhaal voor de kinderen
Wij gaan voor even uit elkaar

Lied om ontferming

1010:1, 2 en 4

Glorialied

117a

DIENST VAN HET WOORD
Schriftgebed
Schriftlezing:

Genesis 24:1-28

Lied:

103:1, 2

Schriftlezing:

Genesis 24:29-33, 49-67

Koor:

Cantate Domino - G. Croce

Cantate Domino, et benedicite
nomini eius: annuntiate de die
in diem salutare eius.

Overweging
Lied:

289

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte

Zing voor de Heer en prijs zijn
naam: verkondig zijn heil van dag
tot dag.

Dankgebed en voorbede
Stil gebed,
Onze Vader
Pater Noster - A. de Klerk
Pater noster qui es in coelis,
Sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra;
panem nostrum quotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Slotlied

322

Zegen
A Gaelic Blessing - J. Rutter
Deep
Deep
Deep
Deep
Deep

peace
peace
peace
peace
peace
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running wave to you
flowing air to you
quiet earth to you
shining stars to you
gentle night to you

Moon and stars pour their healing light on you
Deep peace of Christ the light of the world to you

