
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 52                            9e zondag van de herfst                        Zondag 15 november 2015 

Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hans Breunese, Leersum 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Henk van Doornik     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Henk Herbert 

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

  Dhr. Joop de Boode, Nieuw Loosdrechtsedijk 280 – 1231 LJ 

Omzien naar elkaar:  Arend en Ank de Waard (Tjalk 25) verblijven beide de komende tijd in de 

Beukenhof 

Agenda:  donderdag 19 november – 14.30 uur - bijbelkring - thema: Het Hooglied 

  zondag 22 november:  10.00 uur: - Ds. H.M. Ploeger 

          - Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

  dinsdag 24 november - filmavond 

  zondag 29 november – kindercatechese 

 

Op weg naar Kerst - adventskalender 

De adventskalender ‘Om voor elkaar te zijn’ gaat mee op weg in de adventstijd, op weg naar kerst. Elke dag 

wordt er een bijzonder beeld en tekst aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. 

De kalender sluit thematisch aan bij ons jaarthema ‘Goede buren’. 

Alle 27 bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als kerstkaart, met elk een meditatieve tekst en een 

leessuggestie. De kalender is een ‘tafelkalender’ en kan neergezet worden. Elk blad is een ansichtkaart die 

eenvoudig uit de kalender gescheurd kan worden.  

Vandaag ligt er een inkijkexemplaar in onze kerk. Daarbij is dan ook een intekenlijst, waarop u exemplaren 

van de kalender kunt bestellen. We bestellen de kalender dan gezamenlijk. 

Dat scheelt in de verzendkosten.  De kalender kost 6,00 euro.  

 

Schrijf een kaart voor een vluchteling 

Deze week kunt u uw kaart voor een vluchteling  nog brengen bij Ati Valkenburg of Hillegonda Ploeger.  

Zij zullen de kaarten meenemen naar de Landelijke Diaconale Dag op 21 november. 

Voor nadere informatie zie het Mededelingenblad, p. 14 

 

Lied van de week:  Lied 916 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte             we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied 280: 1,4,5 en 6 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 98: 1 en 3        we gaan zitten 



 

 

 

Kyriegebed - afgesloten met 

gezongen:    Lied: 301c (2x) 
 

 

 

 

 

 

Glorialied:  Lied 304  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

1e Schriftlezing  Exodus 30: 11-16 

11 De HEER zei tegen Mozes: 12 ‘Als je onder de 
Israëlieten een telling houdt, moeten allen die 
geregistreerd worden de HEER losgeld betalen 
voor hun leven, om te voorkomen dat de telling 
hun noodlottig wordt. 13 Ieder die meegeteld wordt 
moet een halve sjekel betalen, volgens het 
ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per 
sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft 
daarvan. 14 Ieder die meegeteld wordt, iedereen 

van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor 
de HEER betalen. 15 Rijken dragen als losprijs voor 
hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen 
niet minder. 16 Het losgeld dat je van de Israëlieten 
in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de 
dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de 
Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor 
zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’ 

We zingen    Lied 316: 1,4  

2e Schriftlezing   Marcus 12: 38 – 13: 2  

38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor 
de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden 
rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op 
het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de 
synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden 
de huizen van de weduwen en zeggen voor de 
schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger 
worden geoordeeld dan over anderen!’ 

41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek 
hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken 
gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een 
arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter 
waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep 
zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik 

verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in 
de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in 
hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van 
hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede 
alles gegeven wat ze had, haar hele 
levensonderhoud.’ 

131 Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn 
leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een 
enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’2 
Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu 
ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele 
steen op de andere zal blijven; alles zal worden 
afgebroken.’ 
 L.: Zo spreekt de Heer     G.: Wij danken God 

We zingen   Lied 339a  

Verkondiging 

We zingen   Lied 912: 1,2,3,4,5 en 6  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, gebed in stilte en gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied (staande):  Lied 919: 1,2,3 en 4 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

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