
 

 
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 17                     5e zondag van de 40 dagen / judica                   Zondag 02 april 2017 
liturgische kleur: paars 

Voorganger: Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol, De Bilt 

Ouderling van dienst:  Liza Heilema     Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Henk Herbert 

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

  Mw. L.M. van de Bunt – Vogel, Eikenlaan 51 ,appartement 145 

Agenda:   Woensdag 5 april: 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. 

Donderdag 6 april: 10.00 uur koffie met de krant in de Kerk 

  Zondag 09 april: 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger 

Vooraankondiging:  Vrijdagavond 7 april 2017 CANTEMUS AFSCHEIDSCONCERT SIJPEKERK 

  aanvang 20.00 uur - toegang vrij  -  De 62 jaar geleden  

  opgerichte Christelijke koorvereniging Cantemus gaat stoppen ! 

Meeleven:                      Dhr. A. Doets verblijft in het UMC te Utrecht 

 

Excursie Kerk &Israël naar Weesp 

 

De Commissie Kerk & Israël organiseert op woensdag 26 april een excursie naar Weesp. 

Onder leiding van een gids van de Historische Kring Weesp maken we een stadswandeling door 

Joods Weesp met een bezoek aan de synagoge. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

Het accent van de wandeling ligt op de periode vóór en na de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de struikelstenen, er liggen in Weesp zo'n 70 stenen. 

 

Programma: 

Vertrek met de trein Hollandse-Rading naar Weesp 12.51-13.17 

Wandeling door Joods Weesp 14.00-16.00 

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden; reiskosten en consumpties zijn voor eigen rekening. 

Wij willen u voor deze excursie hartelijk uitnodigen. 

U kunt zich opgeven bij: 

 

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 575: 1,2 en 6 
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Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht  Lied 276:1 en 2         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Lied 43:3 en 4         we gaan zitten 

Gebed om ontferming beantwoord met: lied 547:2 

De tien woorden 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing Ezechiel 37: 1 -14  

Zingen:    Lied 610: 1-6 

2e Lezing Johannes 11: 1-4; 11-13; 17-28; 32-44 
 

Zo spreekt de Heer       Wij danken God 

Zingen:    Lied 760: 1, 2 en 3 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 608 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 

Collecten:  1. 40 dagen collecte Werelddiaconaat  2. Kerk 

Slotzang:   Lied 561 

Zegen beantwoord met gezongen Amen, Amen, 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.  

Als je nooit bang bent, kun je ook niet dapper zijn.  

 
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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