
 
Vijftiende jaargang nr. 25                          zondag 17 mei 2020                                   liturgische kleur: wit 

6 e zondag van Pasen-Rogate 

 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl  
U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. 

Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. 

We raden u aan om op tijd verbinding te maken. Vanaf 9.45 uur zal er muziek klinken. Lukt het niet om 

rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren. 
 

Algemeen: Op onze website: 
www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
 Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente   wachtwoord = 1231KM55 
 Hebt u een e-mailadres??  Stuur dan een mailtje naar: 
mvdwater49@gmail.com  Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Koster: Mary  Bruinsma  Organist:  Jaap Hoeflaken Techniek : Jan Piet Ouwens 

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

 Dhr. G.M. Veraar en Mw. Tea Veraar-Heijkoop, Schouw 32, 1231 SH Loosdrecht 

Jarigen:  Dhr. W. Olie, Nootweg 25, 1231 CP Loosdrecht. Hij hoopt 18 mei 85 jaar te 

worden. (Dhr. Olie verblijft momenteel in de Beukenhof). 

                                  Dhr. C.H. Schaasberg, Lindenlaan 93, 1231 CK Loosdrecht. Hij hoopt 21 mei 82 

jaar te worden. 

  Mevr. G. Bisschop, Jhr. Van Sypesteynlaan 43, 1231 XM Loosdrecht. Zij hoopt 

21 mei 87 jaar te worden. 

 Mevr. N.J. IJperlaan, Jhr. Van Sypesteynlaan 43, 1231 XM Loosdrecht. Zij 

hoopt 22 mei 88 jaar te worden. 

 Dhr. H. Herbert, Van der Helstlaan 23A, 1231 AL Loosdrecht. Hij hoopt 26 mei 

82 jaar te worden. 

Agenda:  Donderdag 21 mei : 10. 00 uur Hemelvaart ds. Aster Abrahamsen dienst uit 

de Bethlehemkerk te beluisteren via onze kerkomroep en te zien via 

Bethlehemkerk.nl. 

Zondag 24 mei: 10.00 uur – ds. Hillegonda Ploeger dienst uit de 

Bethlehemkerk te beluisteren via onze kerkomroep en te zien via 

Bethlehemkerk.nl. 

Een link zal op de website van onze kerk geplaatst worden. 

 

 

Orde voor de dienst 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:mvdwater49@gmail.com


DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Moment van stilte  

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed   

 

Psalm: 139 : 1 en 2 

   

Gebed om ontferming 

 

Loflied: Lied 103c : 1, 2, 3 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Johannes 16 : 16 t/m 24  

16. Nog een korte tijd en jullie zien me niet 

meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 

17. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen 

elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een 

korte tijd en jullie zien me niet meer, maar 

kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga 

naar de Vader”? 18. Wat betekent “nog een 

korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 19. Jezus 

begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: 

‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde 

met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet 

meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? 

20. Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult 

huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal 

zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet 

zal in vreugde veranderen. 21. Ook een vrouw 

die baart heeft het zwaar als haar tijd 

gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, 

herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze 

blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 

22. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie 

terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal 

je je vreugde afnemen. 23. Dan hoeven jullie 

mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker 

jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam 

– hij zal het je geven. 24. Tot nu toe hebben 

jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag 

het en je zult het ontvangen. Dan zal je 

vreugde volmaakt zijn. 

 L.: lof zij U Christus   G.: In eeuwigheid Amen 

Lied 942

Overweging 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk  Onze Vader 

 

Slotlied:  Lied 904 : 1 en 2 

Zegen  

Orgelspel 

 

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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