
 
 

 
Elfde jaargang  nr. 46                          5e zondag van de herfst                               Zondag 16 oktober 2016 
       Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree    Diaken:  Wil Veraar 
Koster:  Henk van Doornik     Organist:  Dick Ridder 
Lector:     Margriet van de Water   Violiste:  Mirte de Graaff 
 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
  De heer en mevrouw R.J. Klomp - M.N.M.Schipper, Nieuw-Loosdrechtsedijk 

201A, 1231 KT 
Meeleven: Mevrouw S. van Henten – Terpstra (Nieuw Loosdrechtsedijk 194B) verblijft 

voor revalidatie in Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB 
Naarden.  

Agenda:      
- Donderdag 20 oktober: 14.30 uur bijbelkring in de kerk. We beginnen met het lezen van de 
     brief van Jacobus. Van harte welkom! 

- Maandag 24 oktober 2016 zal er weer gezamenlijke gemeente avond van de commissie Kerk en 
Israël zijn. Er zal een film worden vertoond in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan. Het betreft 
de film Le fils de l‘Autre, (de zoon van een Ander), een aangrijpend realistische vertelling. 
Wanneer Joseph in dienst gaat bij het Israëlische leger wordt ontdekt dat hij niet de 
biologische zoon van zijn ouders is. Bij zijn geboorte is hij verwisseld met Yacine, het kind van 
een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van 
beide families ingrijpend. Het dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit 
een totaal nieuw licht te bekijken. 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, de film begint om 20.00 uur. 

 
Lied van de week:   lied 117d 

Orde van dienst – Taizé viering 
 
Welkom en mededelingen       
Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Lied 598           we gaan staan 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft          

Bemoediging  en groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 598             we gaan zitten  
 
Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (zie liederenblad) 

Zingen:  Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria , gloria, alleluja, alleluja! (zie liederenblad) 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Muziek 

Lezing:    Johannes 15: 9 t/m 17  
 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in 
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn 
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik 
jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie 
geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie 
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 
geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 
 
Zingen: Lied 103 e 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
Gedachten ter overweging bij de icoon van Jezus’ vriendschap,  
gevolgd door stilte 
 
Muziek 
 
Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (zie liederenblad) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gebeden met Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (lied 568a) 
gebed in stilte,  afgesloten met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  
 
Collecten:   1. Diaconie   2. Kerk 
 
Slotlied: Jésus Le Christ, lumière intérieure (zie liederenblad) (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 



Wilt u dit blad in de kerk achterlaten? 
 
 Kyrie uit Taizé  

 
 

 
Gloria uit Taizé:  
 

 
 

 
'In de Heer vind ik heel mijn sterkte' 
 
 
 



 
 

  
Jé sus Le Christ, lumière intérieure 
  



 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u dit blad in de kerk achterlaten? 
 


