
 

 
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 18                     6e zondag van de 40 dagen / Palmzondag                Zondag 09 april 2017 
liturgische kleur: paars/rood 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

  Dhr. en Mw. W. Visscher - L.N. Karsemeijer, Regenboog 13 Loosdrecht 

Jarigen:  Mw. J. Snijders – van den Engel, Gijsbrecht van Amstelstraat 428, Hilversum 

  Zij wordt 12 april 96 jaar. 

 
Agenda:   Woensdag 12 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 13 april:Witte donderdag 19.30 uur Ds. Hillegonda Ploeger 

Vrijdag 14 april: Goede vrijdag 19.30 uur Viering maaltijd van de heer, 

kringviering Ds. Hillegonda Ploeger 

Zaterdag 15 april: Stille zaterdag 20.30 uur DS. Hillegonda Ploeger 

Paaszondag 16 april: 09.50 uur zingen begraafplaats 

  Paaszondag 16 april: 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger 

Paaszondag 16 april: deeldoosjes inleveren 

 

 

Lied van de week:  Lied 552 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht     Lied 823:1 en 5        we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:       Psalm 24:1 en 4        we gaan zitten 

Gebed om ontferming beantwoord met: lied 367d 

Zingen:     Lied 558 : 1 en 2 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing Mattheus  21: 1 – 11 

 211Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 

leerlingen op uit. 2Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een 

ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3En als 

iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit 

is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning 

is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’6De 

leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen 

mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun 

mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9De talloze 

mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van 

David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’10Toen hij Jeruzalem 

binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11Uit de menigte werd 

geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 

Zo spreekt de Heer       Wij danken God 

Zingen:    Lied 435: 1, 2 en 4 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 438: 1, 2 en 4  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Informatie over het project Sterk en dapper: steun mensen in de knel (Myanmar) 

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

Collecten:  1. Kerk in Actie Myanmar    2. Kerk 

Slotzang:   Lied 556: 1, 3 en 5 

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 dagen 

tijd - de boomschijven symboliseren groeikracht, die te zien is 

in de jaarringen maar ook kwetsbaarheid die in de scheuren te 

zien is. Op deze palmzondag rijdt Jezus Jeruzalem binnen, niet  

op een paard maar op een ezel. Symbool voor nederigheid. 

Daarom in de schikking de viooltjes, die ook  vertellen over 

nederigheid. Zachte bolletjes mos geven de zachte krachten 

weer.  
 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl 
 Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uurAanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 

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

