
 

 

 

Elfde jaargang  nr. 49                        8e zondag van de herfst                               Zondag 6 november 2016 

    Liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 
 

Ouderling van dienst:  Thea van de Bunt   Diaken:    Wout Visscher 

Koster:   Henk van Doornik    Organist:    Dick Ridder 

Lector:      Henk Herbert     

 

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

                          mevrouw A. Valkenburg, Nieuw-Loosdrechtsedijk 204 C 146, 1231 LE 

Agenda:      

- Deze dankzondag willen we het werk van Dorcas ondersteunen. Onze derde collecte is bestemd 

voor het werk van Dorcas.  

- Zondag 13 november, 10 uur – Ds. A.F. de Oude 

 

FILMAVOND. 

Op donderdag 17 november a.s. willen wij in de kerk de film vertonen “De jongen die in de Hemel 

was” Deze indrukwekkende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaat over een jongen van 

vier die, na een zeer zware operatie waar artsen voor zijn leven vechten, dingen heeft gezien en 

meegemaakt die duiden op een bijna-doodervaring. Een film die een beeld geeft van wat een bijna-

doodervaring met je kan doen. Een film die het bestaan van de hemel weer opnieuw belicht. 

Om 19.30 uur staat de koffie klaar en we willen om 19.45 uur de film starten. U bent van harte 

welkom en neem gerust buren of anderen met u mee. 

 

 

Lied van de week:   Lied 146a: 1, 3 en 5 

Orde van dienst: Dankzondag 

 

Welkom en mededelingen       

Moment van stilte      

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:            Psalm 67: 1           we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:      Psalm 67: 3              we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met 

 

Zingen:     Lied 713: 1, 2 en 5  

 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: 1 Kronieken 29: 10 - 16  
10 Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen 

bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 U, HEER, bent groots 
en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u 

toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. 12 Roem en rijkdom zijn van u 
afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie 
groot en machtig is. 13 Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke 

naam. 14 Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel 
kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw 

hand. 15 Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u 
verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.16 HEER, onze 

God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor 
uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. 

 

Zingen:   Lied 365: 1, 2, 4 en 6 

 

Lezing: Lucas 17: 11-19 In het grensgebied van Samaria 
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen 

hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die 
aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: 

‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan 
de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat 
hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ 

voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien 
gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer 

te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw 
geloof heeft u gered.’ 
 
  L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 
 
Zingen:  Lied 339a 
 
Verkondiging 
 
Zingen:   Lied 712 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

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

 

Collecten:   1. Kerk in Actie (najaarszendingsweek)   2. Kerk 

 

Slotlied:  Lied 978 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

Uitgangscollecte voor de Dorcas voedselactie 

 

 

 

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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