
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 10                            5e zondag na Epifanie                           zondag 04 februari 2018 

liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Zondag van het werelddiaconaat / Viering Maaltijd van de Heer 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm    Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Evert Jan van de Water Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector: Irka Plevier  

  

Jarigen: Mevrouw D.A. Plooij-Janssen, St. Annepad 72 1231 DB – 7 feb. wordt zij 87 jaar  

 

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

 Mevrouw O. van Henten-Terpstra, zij verblijft in Care Residence,  

 Loosdrechtse Bos 80, 1213 ZB Hilversum 

 

Agenda: Zondag 11 februari: 10.00 uur Ds. A.F. de Oude, Loosdrecht 

 

Lied van de week: Lied  388: 1 2 en 3 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Lied 276: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging  en groet   

Drempelgebed              we gaan zitten 

Zingen:    Lied 276: 3 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d 

Loflied:    Lied 302: 1 en 4  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Evangelie-lezing: Markus 1: 29 - 39 

 
29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen 

ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 
Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30 
Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en 
ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar 
haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar 
overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze 
begon voor hen te zorgen. 

32 ’s Avonds laat, toen de zon al was 
ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 
bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de 
stad hadden zich bij de deur van het huis 
verzameld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei 
kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond 
ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie 
hij was. 



35 Vroeg in de ochtend, toen het nog 
helemaal donker was, stond hij op, ging naar 
buiten en liep naar een eenzame plek om daar te 
bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze 
hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 
‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: 
‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 

dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het 
goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 
immers op weg gegaan.’ 

39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de 
synagogen en dreef hij demonen uit. 

 
Lector: Zo spreekt de Heer:   A.: Wij danken God 

 

Zingen:     Lied 534 

Verkondiging 

Zingen:     Lied 388: 1,4 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met stil gebed. 

Collecte:   1. Kerk in Actie / Werelddiaconaat  2. Kerk  

 

Tafelgebed:   Een leven van liefde en lofzang 

 

Slotlied   Lied 378  

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: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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