
 
 

 
Tiende jaargang  nr. 50                          7e zondag van de herfst                               Zondag 1 november 2015 
       Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema                Diaken:   Jan-Willem vd Brink 
Koster:  Hans Veraar            Organist:  Eduard van Maanen 
Lector:  Thea van de Bunt 
Er is geen kindernevendienst 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. A. de 

Waard, Tjalk 25. 
Jarigen:   Mevr. U. Prinsen- de Rooij, Rading 82, is 27 oktober 80 jaar geworden.  
    Dhr. A. de Waard, Tjalk 25, is 30 oktober 85 jaar geworden.  
Agenda:     
Woensdag 4 november: 10.00 uur – ‘koffie met de krant’ in de consistorie 
Zondag 8 november:    10.00 uur   - Ds. H.M. Ploeger 
 
Dorcas Voedselactie – Doe een boodschapje extra - Van 1 tot en met 8 november wordt voor de twintigste 
keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ruim zeshonderd supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven in 
Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. In 
Loosdrecht hopen we de actie te houden op vrijdag 6 en zaterdag 7 november bij de Boni en de Jumbo. 
 
Lied van de week: Lied 712 – Het jaar neigt zich tot stille groet  
 

Orde voor de dienst op zondag 1 november 2015  in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 
Dankzondag m.m.v. het Interkerkelijk Koor Hilversum 

o.l.v. dirigent: Henk van Zonneveld 
muzikale begeleiding/organist: Eduard van Maanen 

Welkom en mededelingen    
Moment van stilte                      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Aanvangslied:  Psalm 67: 1 en 2                                                   
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Psalm 67: 3           we gaan zitten 
 

 Gebed om ontferming met gezongen:  
 

  
 
We zingen als loflied: Gloria  



 
Het koor zingt: All things bright and beautiful 
Refrein: 
Alle dingen helder en mooi, 
alle schepselen groot en klein, 
alle dingen prachtig en wijs, 
God maakte ze allemaal. 
 
1.Elke kleine bloem die opent, 
elk vogeltje dat zingt, 
Hij maakte hun kleine vleugels 
en hun betoverende kleuren. 

 
 
 
 
2.De paarse bergtop, 
de rivier die er langs stroomt, 
de ondergaande en de 
opkomende zon, 
die de dag kleur geeft. 
 

3.Het koude winterweer, 
de fijne zomerzon, 
het rijpe fruit in de boomgaard, 
Hij maakte het allemaal. 
 
4.Hij gaf ons ogen om te zien, 
en lippen om te vertellen 
hoe groot God de Almachtige is, 
Die alles zo goed heeft 
gemaakt. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 
 
Lezing:  Spreuken 6: 6-11

Zingen:    lied 845  
 
Lezing:  Marcus 4: 26-34 
26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat 
weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf 
vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er 
de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door 
welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op 
aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt 
het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34 hij sprak 
alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. 

L.: Zo spreekt de Heer     G.: Wij danken God. 
 
Zingen:    Lied 886  koor: couplet 1 (Engels)  allen: couplet 1 (Nederlands) 
Verkondiging           koor: couplet 2  
Het koor zingt:  Heer God U loven wij 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Dankgebed, voorbeden met gezongen 

 afgesloten met gebed in stilte en  
             gezamenlijk Onze Vader 
Collecten:     1. Kerk in actie  2. Kerk 
Slotlied (staande):   Lied 978 koor: 1, allen: 2, 3 en 4       
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 


