
 

 

 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 17                   6e zondag veertigdagen tijd; zondag Palmpasen              Zondag 20 maart 2016 

Liturgische kleur: paars, kleur van passie 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt                   Diaken:   Gerard Veraar 

Koster:  Henk van Doornik              Organist:    Johan Swart   

Lector:   Geertje Schootstra 

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

                 mevr. R. van de Bunt, Prinses Margrietstraat 36, 1231 XH, hartelijk bedankt 

     voor al die spaardoosjes, die je al die jaren al gevouwen hebt!! 

Agenda:  

 Vandaag in de Magneet:    

- Kidsclub vanaf 10.00 uur: Palmpasenstokken worden gemaakt en er is een spreekster van  

“Stap Verder”. 

- Kindercatechese om 11.15 uur 

 Dinsdag 22 maart : film ‘Erbarme Dich’ . Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 

uur wordt de film gestart. 

 Woensdag 23 maart : in deze Stille Week is kerk ook op woensdagavond open, zoals in de 

afgelopen veertig dagen tijd. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 zal een meditatief moment 

beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

 Donderdag 24 maart – 19.30 uur Witte Donderdag viering – met viering van het avondmaal 

in de kring 

 Vrijdag 25 maart – 19.30 uur – Goede Vrijdag – beelden, woorden en muziek bij de kruisweg 

van Jezus 

 Zaterdag 26 maart om 20.30 Paaswake – viering (zonder viering van het avondmaal)  

 Zondag 27 maart 1e Paasdag, ds. Hillegonda Ploeger 

 – 9.00 uur   – Paasjubel op de begraafplaats aan de Rading 

-  9.50 uur   – Paasliederen zingen 

-  10.00 uur  – Paasdienst voor jong en oud ds. H.M. Ploeger 

Vergeet u niet om op 1e Paasdag uw deeldoosje in te leveren? 

Lied van de week – lied 554 : 1 en 2 

Orde van dienst  

Welkom en mededelingen   moment van stilte                  we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:              Psalm 24: 1 en 4 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:  Psalm 24: 5                                                          we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen 

 



Zingen:  Lied 558 : 1,2, 3, 4, 5 en 6 

DIENST VAN HET WOORD 

 Gebed van de zondag             

Lezing : Lucas 19: 28-40 
28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 

Intocht in Jeruzalem 
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van 

de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een 

vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het 

hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer-

 heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had 

gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het 

los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze 

wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden 

de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te 

dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 

wonderdaden die ze hadden gezien.38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van 

de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden 

tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden 

zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’     

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

 
Zingen:      Lied 554 : 1, 3 en 4 

Verkondiging 

Moment van stilte  

Zingen:   Lied 556 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden,  stil gebed en gezamenlijk  “ Onze Vader” (369d)       

Collecten:   1. Kerk in Actie 2. Kerk  

De eerste collecte is bestemd voor de 40 Dagen Campagne van Kerk in Actie. Hiermee ondersteunen 

wij de Presbyteriaanse kerk in Ghana in hun hulp aan Vrouwengroepen in Noord Ghana, die het 

gevecht aangaan tegen droogte en honger. Uw gift, voor vandaag of de gezamenlijke projecten van 

de afgelopen weken, kan ook naar de diaconie: 40 dagen campagne NL 48 RABO 0304695203. 

 

De kinderen komen met hun Palmpasenstok binnen en wij zingen daarbij: 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  

    

Slotlied (staande): Lied 435: 1, 2 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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