
 

 

 

Elfde jaargang nr. 43                      1e zondag van de herfst                                 Zondag 18 september 2016 

                                                       Liturgische kleur: groen 

                                 Voorganger: Ds H.M.Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Arma vd Vliet    Diaken:  Jan Willem vd Brink 

Koster:  Hans Veraar     Organist:  Johan Swart 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

 

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

  mw  E. vd Bunt-vd Dolder, Emtinckhof app 146 

 

Meeleven:                        mw M.N. Olie-Schipper verblijft in ziekenhuis Tergooi, loc. Blaricum.  

Jarig:                             mw. H. de Waard-Hamming, Emtinckhof app 328, wordt 27 sept.  82 jr 

                                       mw. R. Hofman- Rozendal,  Larixlaan 23, wordt 2 okt. 84 jr 

                                       mw. N. Poldervaart-Roodenburg, Diependaalselaan 288, 1215KH Hilversum 

                                       wordt 2 okt. 85 jaar 

 

Agenda:  zondag 25 sept. 11.00  uur – Ds. H.M. Ploeger/Pastor W. Vlooswijk 

                                       oecumenische dienst  in de  Pauluskapel 

                                       zondag 2 okt. 10.00  uur- Ds. J.S. Dijkhuizen, Bergen 

 

 

Lied van de week:   Lied 462: 1, 2 en 3 

 

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  

 

 

 

 

 

 

Zingen:       Psalm  146 : 1, 3 en 4  



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:    Lucas 15:  1 tm 10 

 
15

1
 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 

2
 Maar 

zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 

zondaars en eet met hen.’ 
3
 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 

4
 ‘Als iemand van u 

honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 

negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan 

tot hij het gevonden heeft? 
5
 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn 

schouders 
6
 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen 

hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 
7
 Ik zeg 

u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 

negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
8
 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt 

het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 
9
 En als ze het 

gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, 

want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 
10

 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde 

onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ 

L. Zo spreekt de Heer   G. Wij danken God 

 

Zingen:                   Lied 944 : 1 en 4 

Verkondiging afgesloten met lezing van lied 896 

Orgelspel 

Presentatie: Solar-lampen voor Afrika- gift van het kwartaal 

 

Zingen:  Lied 863 : 1, 5 en 6 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:   1. Diaconie, bestemd voor de gift van het kwartaal – Solarlampen voor Afrika 2. Kerk 

 

Slotlied (staande) Lied 289 

 

Zegen – beantwoord   met gezongen   “AMEN” 

 

 

Om mee te nemen- het magazine  ZOUT,  Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerk in het 

Midden-Oosten. Daarom vindt er van 17-25  september een actieweek plaats. 

 

 

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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