
 
Vijftiende jaargang nr. 26                          zondag 31 mei 2020                                   liturgische kleur: rood 

                                                                       1 e Pinksterdag   

 

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. 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 

Ouderling van dienst: Margriet vd Water                         Organist:  Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:      Gerard Veraar                                Koster:      Evert Jan vd Water 

Zang: Margriet vd Water en Ati Valkenburg                     Lector:      geen 

   

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

 Hr en mw  P van Latum- vd  Bunt, Regenboog 21, 1231 TE 

Jarigen:  mw. T. Leene-de Haan, Hallincklaan 30, wordt 5 juni -  84 jaar 

Agenda:  Zondag 7 juni 10.00 uur -  mw ds  H.M. Ploeger 

Bij de schikking:  

In de veertigdagen tijd op weg naar Pasen stond er op de liturgische tafel een verbeelding bij het 
thema ‘Sta op’. Het bestaat uit een raamwerk met een weefsel van takken met daarin een open ruimte. 
In de open ruimte stond elke zondag een symbool, dat fungeerde als een stip in de horizon. Dat 
symbool was in de dagen na Pasen een kaars die brandde als teken van hoop. Hoop op een tijd dat we 
weer bij elkaar kunnen komen.  Op deze 1e Pinksterdag, nu we met een kleine kring bij elkaar komen, 
is het weefsel gekleurd  door negen rode bloemen, verwijzend naar de negen vruchten van de Geest 
(Galaten 5 : 22).  Een rode kaars zal in de open ruimte branden. 

 

Orde voor de dienst 

 

Orgelspel                                              Welkom en mededelingen 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Moment van stilte  

Psalm 87: 1 en 2 

 

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


 

Bemoediging en groet           Drempelgebed 

Psalm 87: 3  en 4 

  

Inleiding 

   

Gebed om ontferming met kyrie, kyrie, kyrie eleison ( 367D) 
 

Lezing van de Tien Geboden 
 

Loflied: Lied 302: 1 en 4 – God in den hoog’ alleen zij eer  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Handelingen 2: 1 – 13  -   De komst van de heilige Geest 

1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 

waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er 

uit de hemel een geluid als van een hevige 

windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 3. Er verschenen aan hen een 

soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten, 4. en allen werden vervuld van de 

heilige Geest en begonnen op luide toon te 

spreken in vreemde talen, zoals hun door de 

Geest werd ingegeven.5. In Jeruzalem woonden 

destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 

ieder volk op aarde. 6. Toen het geluid 

weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 

geheel in verwarring omdat ieder de apostelen 

en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde 

spreken. 7. Ze waren buiten zichzelf van 

verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 

Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan 

dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen? 9. Parten, Meden en Elamieten, 

inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10. 

Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van 

Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich 

hier gevestigd hebben, 11. Joden en 

proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij 

allen horen hen in onze eigen taal spreken over 

Gods grote daden.’ 12. Verbijsterd en geheel 

van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 

‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13. Maar 

sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel 

dronken zijn. 

 

 

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

Lied 680:  1, 2 en 3 – Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Overweging 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk  Onze Vader 

Slotlied:  Lied 289 – Heer, het licht van uw liefde schittert 

 

ZEGEN            Orgelspel 

 

De collecten zijn vandaag bestemd voor: 

1e   Pinksterzending     2e   Kerk       3e  TRO-TRO (kwartaalproject) -  Uw bijdragen graag overmaken 

onder vermelding van bestemming op diakonierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  

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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