
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 17                        zondag 22 maart 2020                                 liturgische kleur: roze 

 vierde zondag van de veertig dagen tijd; zondag Laetare – verheugt u 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:   Henk Herbert                          Diaken: Ati Valkenburg 

Koster:  Mary Bruinsma                           Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:                        Ellen Swart 

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

                                    Mevr. E. van der Meent-van der Kolk, Egelshoek 9c, 1213 RD Hilversum 

Jarigen:   Mevr. W. Vlug-den Braber, Lindelaan 38, 1231 CM, zij wordt 25 maart 82 jaar 

   Mevr. L.M. van de Bunt-Vogel, Eikenlaan 51 app 145, 1231 BG,  

   zij wordt 28 maart 81 jaar 

Agenda: 

Woensdag 25 maart stilte kring: vanaf 19.15 uur is de kerk open, om 19.30 uur begint een 

meditatief moment. Rond 20.00 uur zal het samenzijn worden afgesloten. Dit samenzijn wordt ook via 

internet/kerktelefoon uitgezonden. 

Zondag 29 maart:  10.00 uur – Ds. Hillegonda Ploeger 

   

Bij de schikking: Het thema voor de 40 dagen tijd is Sta op. Om in beweging te komen is er voor de 

meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. De stip in de schikking is 

een open ruimte rond een weefsel van takken. Op deze 4e zondag  is er een roze kaars tussen het 

weefsel van takken geplaatst. Op deze zondag zien we in het weefsel ook roze bloesemtakken. 
 

 

 

                                          Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  



 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 283: 1 en 2 – In de veelheid van geluiden    we gaan staan 

Bemoedigingen groet 

Drempelgebed                                                                                                                 we gaan zitten 

Zingen:     Lied 283: 4 en 5  

Gebed om ontferming  

Zingen:                          Lied  538: 1 en 3 – Een mens te zijn op aarde 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing Nieuwe Testament:  Johannes 9: 1-11 

Genezing van een blinde 

91In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al 

vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen 

vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was 

toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd 

of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook 

niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods 

werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang 

het dag is, moeten we het werk doen van hem 

die mij gezonden heeft; straks komt de nacht 

en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de 

wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na 

deze woorden spuwde hij op de grond. Met het 

speeksel maakte hij wat modder, hij streek die 

op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: 

‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u 

daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De 

man ging weg, waste zich, en toen hij 

terugkwam kon hij zien. 
8Zijn buren en de mensen die hem kenden 

als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die 

altijd zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is 

het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ 

De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen 

vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen 

opengegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, 

maakte wat modder, streek die op mijn ogen en 

zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging 

erheen, en toen ik me gewassen had kon ik 

zien.’ 

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

Zingen:      Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien 

Verkondiging 

Zingen:      Lied 942 – Ik sta voor U 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden met 

 

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

Collecten:       1. Kerk in Actie; vakanties met aandacht    2. Kerk   

Slotlied (staande):    Lied 1005 – Zoekend naar licht2 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  

 

Vastentip voor deze week: stuur een kaartje  
 

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

