
 

 

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 16                     4e zondag van de 40 dagen / Laetare                   Zondag 26 maart 2017 

liturgische kleur: roze, mengkleur van paars en wit; in boetetijd breekt licht door 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm     Diaken:  Jan Willem v.d. Brink 

Koster:  Evert Jan van de Water   Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella IJperlaan 

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

  Dhr. C.H. Schaasberg en Mevr. G.N. Schaasberg – Vossepoel, Lindelaan 93 

Agenda:   Woensdag 29 maart: vanaf 19.15 stiltekring in de kerk. 

- In deze veertigdagentijd zullen we met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk 

elke woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te 

luisteren naar muziek. 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. 

  Zondag 02 april: 10.00 uur Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol, De Bilt 

Vooraankondiging:  Vrijdagavond 7 april 2017 CANTEMUS AFSCHEIDSCONCERT SIJPEKERK 

  aanvang 20.00 uur - toegang vrij  -  De 62 jaar geleden  

  opgerichte Christelijke koorvereniging Cantemus gaat stoppen ! 

Lied van de week:  Lied 546: 1,2 en 3 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht  Lied 287:1 en 2         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Lied 287:3 en 4         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie. 
 

 

 

 

 

 

Zingen    Lied 546:1, 4 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 



Lezing Johannes 6: 1 - 15  

61 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer 
van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 
Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze 
gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken 
deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn 
leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse 
pesachfeest. 

5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte 
naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar 
kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te 
geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te 
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 
Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou 
niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood 
te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer 
van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met 
vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we 

daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat 
iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze 
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 
11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij 
gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen 
volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er 
niets verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden 
twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen 
het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou 
komen.’ 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen 
om mee te gaan en hem dan tot koning zouden 
uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. 

Zo spreekt de Heer Wij danken God 

Zingen:    Lied 653: 1,2 en 7 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 383 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Informatie over het project Sterk en dapper: Steun mensen in de knel (Pauluskerk in Rotterdam) 

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

Collecten:  1. binnenlands diaconaat Steun mensen in de knel  2. Kerk 

Slotzang:   Lied 982 

Zegen beantwoord met gezongen ‘Amen’ 

Op eerste Paasdag zal de derde collecte bestemd zijn voor de noodhulp in Afrika. 

Bent u dan niet aanwezig? Maak uw bijdrage dan over op de diaconierekening  

NL 48 RABO 0304 6952 03 o.v.v. noodhulp Afrika. Of doe uw bijdrage op de zondagen vóór of ná 

Pasen in een envelop in de collectezak met vermelding “Afrika”. Hartelijk dank. 

 

Sterk en dapper 

Bij de liturgische 
schikking in deze 40 
dagentijd: 

De boomschijven 
symboliseren 
groeikracht, die te zien 
is in de jaarringen maar 
ook kwetsbaarheid die in 
de scheuren te zien is.  

Op deze 4e zondag zijn we 

halverwege de veertigdagen 

tijd en is de kleur van de 

bloemen roze. We lezen 

over het teken van het 

brood, daarom liggen er ook 

matzes bij de schikking.  

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

