
 

 

 

Elfde jaargang nr. 08                             2e zondag na Epifanie                           Zondag 17 januari 2016 
        Liturgische kleur: groen 

  
  Voorganger: Mw. Ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers Hilversum 

 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:    Piet van de Bunt    Organist:   Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

Bloemengroet:  De bloemengroet gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

      Mw. A.C.  Nahuisen- Nobel , van der Helstlaan 22,  Loosdrecht 

Jarigen:  Dhr. Bob de Waard, Eikenlaan 51 Flat 328, Loosdrecht. Hij wordt 20 jan.  

      83 jaar. 

      Mw. J.H. Prinsen van de Bunt, Nw Loosdrechtsedijk 121 E, Loosdrecht. 

      Zij wordt 22 jan. 83 jaar. 

Meeleven: Dhr. J.  de Boode is (weer) in het St. Anthonius ziekenhuis te Nieuwegein 

opgenomen. 

Sinds begin vorige week verblijven Ank en Arend de Waard (Tjalk 25) in Care 

Residence Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 80, Hilversum. 

Agenda:        Zondag 24 jan.  10.00 uur: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger. Oecumenische dienst   met 

de Pauluskapel in Gereformeerde Kerk. Medewerking zal worden verleend door het 

koor Cantemus o.l.v. Paul Snoek. 

Donderdag 21 januari : 14.30 uur bijbelkring in de kerk. We beginnen met het   

boekje 'Vreemd en bizar' van ds. Piet Schelling.  

Dinsdag 26 januari:  Gezamenlijke gemeente avond van de commissie Kerk en 

Israël. 

Op dindag 26 januari zal er weer een film  worden vertoond in het Wijkgebouw         

aan de Eikenlaan.  Het is de bedoeling om de film The Chosen te laten zien, naar het  

gelijknamige boek van Chaim Potok. The Chosen, de uitverkorene, gaat over twee 

joodse jongens die opgroeien in Brooklyn tegen het einde van de Tweede 

Wereldoorlog.  De avond begint om 20.00 uur. 

Donderdag 4 februari a.s. zal er een gemeenteavond gehouden worden met als thema: "toekomst van onze 

gemeente" 

We willen om 19.45 uur beginnen en vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

Gezien het onderwerp van deze avond is uw aanwezigheid en inbreng meer dan gewenst. 

 

Pim Liekamm, voorzitter.    

  

Lied van de week:     Lied 489 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Lied 212: 1,2,4 en 5       we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:      Lied 834: 1 en 2        we gaan zitten 

Kyriegebed 

Glorialied:   Lied 868: 1en 2 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing uit:    Jesaja 62:  1 –4 

Vreugde over Jeruzalem 

621 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 

omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 

en de fakkel van haar redding brandt. 
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 

alle koningen je majesteit. 

Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de HEER, 

een koninklijke tulband 

in de hand van je God. 
4 Men noemt je niet langer Verlatene 

en je land niet langer Troosteloos oord, 

maar je zult heten Mijn verlangen 

en je land Mijn bruid. 

Want de HEER verlangt naar jou 

en je land wordt ten huwelijk genomen

 

We zingen     Psalm 96: 1 en 5 

 

Lezing uit     Johannes 2: 1 – 11 

Bruiloft in Kana 

21 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en 

zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen 

hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop 

sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het 

Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen 

de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng 

dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 

was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten 

het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als 

ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in 

Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

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

 

We Zingen     Lied 333 

 

Verkondiging 

 

We zingen     Lied 791: 1,3,5 en 6 

 

Dienst van het antwoord 

 

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecte:     1. Catechese en educatie    2. Kerk 

 

We zingen als slotlied:  Lied 969     (staande) 

 

Zegen 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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