
 

 

 

Elfde jaargang nr. 11                              5e zondag na Epifanie                               Zondag 7 februari  2016 

                                                               Liturgische kleur: groen 

                              Voorganger: ds.H.M. Ploeger,zondag Werelddiaconaat 

                                   Viering van het avondmaal(zittend) 

 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree    Diaken:  Gerard Veraar  

Koster:  Hans Veraar                Organist:  Johan Swart 

Lector:  Margriet vd Water 

 

Bloemengroet:  de bloemen gaan met een hartelijke groet naar : hr. E.J.  Heilema, 

Meeleven met elkaar:      Hij verblijft vanaf 5 febr.  in revalidatiecentrum “De Trappenberg” 

                                       Crailoseweg 116, 1272 EX Huizen. 

                                       Hr.B. de Waard, (Emtinckhof) verblijft in zkh Tergooi, loc. Hilversum 

Agenda:Woensdag  10 febr   is er weer een seniorenmiddag Wijkgebouw,  Eikenlaan 

             Om 14.30 uur staat de koffie en thee voor uw klaar. Hartelijk Welkom! 

 

Woensdag  10 febr.(Aswoensdag)begint de voorbereiding op het Paasfeest. De veertig dagen tijd. 

In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk elke   

woensdagavond  geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen,te luisteren naar  

muziek.  Elke woe.av. bent u vanaf 19.15 uur welkom, om 19.30 uur zal een meditatief moment                                       

beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

 

Do 11 febr. ontmoetingsbijeenkomst in de kerk, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. U kunt zich 

opgeven bij Liesbeth Visscher of Hillegonda Ploeger. 

 

zondag 14 febr.  10.00 uur: Ds. H.M.  Ploeger. 1e zondag  40 dagentijd 

 

Lied van de week:  Lied 532- een lied bij de lezing van deze zondag 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte      we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 138: 1          

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 138: 4                       we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen: 

 

 

 

 

 



Loflied:    Lied 304 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing uit:  Lucas 5: 1 – 11        Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen 

 
51 Toen hij eens aan de oever van het 

Meer van Gennesaret stond en het volk 

zich om hem verdrong om naar het woord 

van God te luisteren, 2 zag hij twee boten 

aan de oever van het meer liggen; de 

vissers waren eruit gestapt, ze waren 

bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in 

een van de boten, die van Simon was, en 

vroeg hem een eindje van het land weg te 

varen; hij ging zitten en gaf de menigte 

onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was 

opgehouden met spreken, zei hij tegen 

Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie 

netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon 

antwoordde: ‘Meester, de hele nacht 

hebben we ons ingespannen en niets 

gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de 

netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan 

hadden, zwom er zo’n enorme school vissen 

in de netten dat die dreigden te scheuren. 
7 Ze gebaarden naar de mannen in de 

andere boot dat die hen moesten komen 

helpen; nadat dezen bij hen waren 

gekomen, vulden ze de beide boten met zo 

veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon 

Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor 

Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, 

want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was 

verbijsterd, net als allen die bij hem 

waren, over de enorme hoeveelheid vis die 

ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook 

Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. 

Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, 

voortaan zul je mensen vangen.’  
11 En nadat ze de boten aan land hadden 

gebracht, lieten ze alles achter en volgden 

hem. 

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

 

Zingen  Lied 531  

 

Verkondiging 

 

Zingen:  Lied 377: 1 tm 5 

 

Dienst van het antwoord 

Dankgebed, voorbeden , afgesloten met stil gebed. 

 

Collecten: 1.Kerk in actie- Werelddiaconaat   2. Kerk 

De 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor ondersteuning aan de diaconale tak  

van de Javaanse Kerk. Actie gezond eten. 

Uw gave kan ook naar de diaconie: NL 48 RABO 0304 6952 03.   

 

Viering van het avondmaal – Tafelgebed: Kom tot ons hier in ons midden 

 

We zingen als slotlied:  Lied 834     (staande) 

 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

