
 

 

 

Elfde jaargang nr. 20                              3e zondag van Pasen                                  Zondag 10 april 2016 

Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Evert Jan van de Water   Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella IJperlaan 

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

naar: Mevr. J. Snijders - v.d. Engel, Gijsbrecht van Amstelstraat 428 

Jarigen:  Mevr. J. Snijders - v.d. Engel, Zij hoopt 12 April 95 jaar te worden. 

Omzien naar elkaar:  Fam. De Waard is weer thuis (Tjalk 25) na een verblijf in ‘Care Résidence’ 

Zonnestraal  

Agenda:  zondag 17 april: 10.00 uur: Ds. Hillegonda Ploeger 
   

Excursie Kerk & Israël op 20 april. 
Er is heel veel belangstelling voor de excursie “Joods Amersfoort”. 

Inmiddels hebben 30 gemeenteleden zich aangemeld en dat betekent dat we in twee groepen de 

wandeling gaan maken. Wij zijn blij met zoveel interesse!  

Wanneer u zich alsnog wilt opgeven, dan graag voor 15 april. 

Nog even een herinnering: 

De excursie begint op 20 april om 14.00 uur in de “Observant”, het stadscafé op het Stadhuisplein 

7 in Amersfoort. Vertrek per trein uit Hollandsche Rading om 12.36 uur, richting Hilversum. 

(Denkt u eraan om uw ID-kaart of paspoort mee te nemen)! 

Mocht u geen vervoer naar Hollandsche Rading hebben wilt u dan even contact opnemen met één 

van ons. Ook als u op eigen gelegenheid naar Amersfoort gaat of plotseling verhinderd bent. 

Wij hopen op een boeiende middag in Amersfoort. 

Met een hartelijke groet, 

Tineke van den Berg, tinekevandenb@gmail.com tel. 5823559, 

Hillegonda Ploeger,  hmploeger@gmail.com  tel. 8879399, 

Marry Veldhuizen,  marryveldhuizen@live.nl  tel. 6021832, 

 

 

Lied van de week:  Lied 652 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied 280: 1,2 en 3       we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Lied 280: 4 en 5        we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Lied 281: 1 

Glorialied:  Lied 654: 1 en 6 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  Lucas 24: 35 - 48 

35 De twee leerlingen vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen 
kenbaar had gemaakt door het breken van het 
brood. 

36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, 
kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door 
angst overmand, meenden ze een 
geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen 
hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 
zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn 
handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan 
en kijk goed, want een geest heeft geen vlees 
en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 
Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn 
voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet 
konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg 
hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 

 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 
43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, 
heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de 
Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen 
over mij geschreven staat in vervulling moest 
gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand 
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 
46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de 
messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 
derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat 
in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 
worden om tot inkeer te komen, opdat hun 
zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  

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

We zingen:    Lied 644 

Verkondiging 

We zingen:  Lied 642: 1,2,3 en 4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

 

 

 

 

 

Collecte:  1. Diaconie  2. Kerk 

We zingen als slotlied: Lied 425           (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 

Kwartaalgift diaconie: In het tweede kwartaal zal onze gift bestemd zijn voor het 

Roosevelthuis. Zondag 17 april zal iemand van de Stichting Doornroosje tijdens de 
dienst een presentatie houden over het nieuwe Roosevelthuis in Doorn. 
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