
  

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 38                   zondag 08 september 2019                           liturgische kleur: groen 

12e zondag van de zomer 

Voorganger: Ds H. van Veen 

 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Diaken:  Jan Willem vd Brink 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Jaap Hoeflaken 

Lector:  Janna Saalmink 

 

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

Mw E. vd Bunt-vd Dolder Eikenlaan 51, app 146 

 

Agenda: woensdag 11 sept, excursie naar Haarlem, verzamelen om 09.45 uur bij 

                                  station Hollandsche Rading 

                                  woensdag 11 sept 14.30 uur bingomiddag in wijkgebouw, Eikenlaan 17a 

                                  zondag 15 sept 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger, zangdienst 

 

.Lied van de zondag:   Lied: 207 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

 

Intochtslied:    Lied: 92: 1 en 2        we gaan staan 

votum en groet                           we gaan zitten 

Zingen:      Lied: 217: 1, 2 en 3 

Gebed van overgave 

 

Zingen:                             Lied: 217: 4 en 5 

 

Gloria:                              Lied: 985 

Gebed om licht 

 

 

 

 



 

 

LEZING:   Lucas  10: 38 tm 42 

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw 

die Marta heette.39 Haar zuster, Maria, ging  aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn 

 woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. 

Ze ging naar Jezus toe en zei: “Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen? 

Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen”. 

41. De Heer zei tegen haar: “Marta, Marta, je bent zo bezorgd en ke maakt je veel te druk. 

42. Er is maar  een ding noodzakelijk, Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet 

worden ontnomen”. 

L: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

 

Zingen:        Lied: 938

Verkondiging: Immanuel/ God met ons

Zingen:       Lied: 528: 1,3,4 en 5 

 

 

Gebeden - stil gebed  -  “Onze Vader “ 

Collecten:      1. Bloemengroet  2. Kerk 

Slotlied (staande)    Lied: 905 1, 3 en 4  

ZEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

