22 mei 2022

Zondagsbrief en Orde van dienst

Zondagsbrief voor zondag 22 mei 2022
Medewerkenden
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Kinderkerk:
Gastvrouw:
Bloemen:

ds. Harry Klaassens Erica
Gea Kruit
Greet Hartman
Antho van Eyk
Vincent van Laar
Sjoerd Alkema, Gabriëlle Medendorp
Janny Koops
Janneke Holthof

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. Eelde-Paterswolde
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke
groet van de gemeente naar mevr. Rian Westmaas.
Wie wil deze bezorgen?

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

26 mei 10.00 uur Dorpskerk
Hemelvaart
ds. Marga Baars Groningen

Kerkdienst:
Voorganger:

29 mei 10.00 uur Dorpskerk
ds. Kaj van der Plas

0647135300
0651022449
0650615953
0630119668
0652887709

Orde van dienst zondag 22 mei 2022
VOORBEREIDING
Orgelspel
VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.
Een kind steekt het kaarsje voor de kinderkerk en de kaars bij
de Bijbel aan
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
Aanvangslied:

Psalm 66: 1,2

GROET
voorganger: Genade zij u van God onze Vader en
van Jezus Christus, de Heer
gemeente: Amen
(gemeente gaat zitten)
Uitnodiging voor de kinderkerk door de leiding, kinderen nemen
lichtje mee en verlaten de kerk tijdens het zingen van het lied:
We gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

Kyriegebed
afgesloten met
Lied: 367d
(steeds na elke intentie, er zijn 3 intenties)
Gloria
gemeente:

Lied 634 - U zij de glorie

DIENST VAN HET WOORD
ZONDAGGEBED
Schriftgebed
Schriftlezing:

Genesis 32: 23-33

Luisterlied:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Couplet 2 meezingen
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Schriftlezing:

Lucas 18: 1-8

Lied:

1008 - Rechter in het licht verheven

Overweging
Lied:

1005 Christus ons licht

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorganger: dankgebed en voorbeden
stil gebed
gemeente: Onze Vader
Collecte
Kinderen komen terug
WEGZENDING EN ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied:
Zegen
Orgelspel

981 - Zolang er mensen zijn op aarde

