
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 22                   3e zondag van Pasen                                  Zondag 19 april 2015 
     Liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. A.F. de Oude 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken van dienst:  Martin Uijterlinde  

Koster: Evert Jan van de Water   Organist:    Jan de Vries 
Lector: Geertje Schootstra 

Kindernevendienst: Irka Plevier     Oppasdienst:    Irene van Proosdij 

 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevrouw U. Prinsen-De Rooij, Rading 82 

 
Jarigen: Mevrouw A. Heijkoop-Brouwer, Acacialaan 15   1231BS - 22 april wordt zij 89 jaar 

 

Agenda:  Maandag 20 april is er een kledinginzameling in de Oude Pastorie. Uw overtollige 

kleding, maar ook linnengoed en schoenen, mits heel en schoon, zijn welkom. 

Ingang parkeerterrein, van 09.00-18.00 uur 

Woensdagmiddag 22 april organiseert de Commissie Kerk en Israël een excursie: 

'Joods leven toen én nu, in én rond Loosdrecht'. Deze excursie begint om 13.00 uur bij de 

Joodse begraafplaats in Hilversum (Vreelandseweg 1-3, hoek Gijsbrecht van Amstelstraat) en 

is rond 16.30 uur is afgelopen. Er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden. Vertrek om 

12.30 uur vanaf het Wijkgebouw. 

Zondag 26 april - 10.00 uur   Ds. H.M. Ploeger 
 

Lied van de week: lied 982 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte    we gaan staan 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Lied van intocht:      Lied 100: 1 en 2 (melodie: “Daar juicht een toon daar klinkt een stem”) 

Votum en groet 

Zingen    Lied 100: 3 en 4       we gaan zitten 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied    Lied 645: 1,3,5 en 6 

De kinderen mogen naar de kindernevendienst en met de kinderen zingen we: Ga je mee?  
 

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

1. Welke weg wil je gaan?   

 En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 

 Refrein  



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de Geest 

 

We zingen:   Lied 806: 1, 2 en 3 

 
Schriftlezing:   Johannes 20: 24 - 31 
 

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 

25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: 
‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen 

als ik de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers kan voelen, 
en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal 

ik het geloven.’ 26 Een week later waren de 
leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu 

ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens 
jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij 

zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk 

naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 

28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 
29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 

hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien 
en toch geloven.’ 
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen 

voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit 
boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven 

opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de 
Zoon van God, en opdat u door te geloven 
leeft door zijn naam. 

 L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God 

 

We zingen:   Lied 633: 1,2 3,4 en 5  

 
Overdenking 

 

We zingen:   Lied 885: 1 en 2 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 

Collecten:     1. Diaconie      2. Kerk     

 

Slotlied:    Lied 326: 1,2,3,4,5 en 6     we gaan staan 

 

Wegzending en zegen - beantwoord met gezongen Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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