
 
Vijftiende jaargang nr. 29                          zondag 21  juni  2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   1e zondag van de zomer  

 

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: Rieks Karssemeijer                           Organist:   Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:      Ati Valkenburg                                  Koster:      Hans Veraar 

Zang:  Margriet vd Water en Ati Valkenburg            Lector:      geen 

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

 De heer en mevrouw Mol, Larixlaan 1, 1231 BL. 

Jarig:                         Mevrouw M. de Groot-van Walderveen, Alewijnlaan 10, 1231 VP,  

 zij wordt 24 juni 87jaar.  

 Mevrouw J. Wingelaar-van de Bunt, Eikenlaan 51, app 236, 1231 BG,  

 zij wordt 25 juni 86 jaar.  

Agenda:                      Donderdag 25 juni - Koffiedrinken in de kerk: 

Iedere donderdagmorgen is de kerk open voor een ontmoeting met elkaar.  Ds. Hillegonda Ploeger is in 

de kerk aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur. Mocht u het fijn vinden om (weer) met een paar 

gemeenteleden koffie te drinken, dan bent u van harte welkom. En dat alles gebeurt natuurlijk met 

inachtneming van de ‘corona-regels”.    

  Zondag 28 juni 10.00 uur – ds. Hillegonda Ploeger  

 

                                          Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 100: 1 en 2                we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed                                                                                                                  we gaan zitten 

Zingen:    Psalm 100 : 3 en 4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, Kyrie Kyrie eleison (367d) 

Loflied:      Psalm 103c: 1, 2 en 3 – Looft de Koning, heel mijn wezen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Mattheüs 9: 35 – 10: 15

Uitzending van de twaalf 

935Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, 

hij gaf er onderricht in de synagogen, 

verkondigde het goede nieuws over het 

koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 

kwaal. 36Toen hij de mensenmenigte zag, 

voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen 

zonder herder. 37Hij zei tegen zijn leerlingen: 

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. 38Vraag dus de eigenaar van de oogst 

of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen 

te halen.’ 

101Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich 

en gaf hun de macht om onreine geesten uit te 

drijven en iedere ziekte en elke kwaal te 

genezen.2Dit zijn de namen van de twaalf 

apostelen: als eerste Simon, die Petrus 

genoemd wordt, en zijn broer Andreas, 

Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 

Johannes, 3Filippus en Bartolomeüs, Tomas en 

de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van 

Alfeüs, en Taddeüs, 4en ten slotte Simon 

Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou 

uitleveren.5Deze twaalf zond Jezus uit, en hij 

gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de 

weg naar de heidenen in en bezoek geen 

Samaritaanse stad. 6Ga liever op zoek naar de 

verloren schapen van het volk van Israël.    

 7Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van 

de hemel is nabij.” 8Genees zieken, wek doden 

op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein 

en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie 

ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9Neem 

in je beurs geen gouden, zilveren of koperen 

munten mee, 10schaf je voor onderweg geen 

reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen 

en geen stok, want een arbeider is het waard 

dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 11In 

elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je 

uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf 

daar dan tot je weer verdergaat. 12Groet de 

bewoners van het huis dat je binnengaat. 13Laat 

jullie vrede over dat huis komen als het dat 

waard is, maar als het dat niet waard is, laat 

dan die vrede naar je terugkeren. 14En als ze je 

niet willen ontvangen noch naar je woorden 

willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad 

en schud het stof van je voeten. 15Ik verzeker 

jullie: de dag van het oordeel zal voor het land 

van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan 
voor die stad.   

V: Lof zij U, Christus   A: In eeuwigheid, Amen 

 

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

Verkondiging 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

Collecten:  - 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat (Colombia)  -  2e Kerk  (Uw bijdragen kunt U overmaken  

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

Slotlied:       Lied 419 – Wonen overal nergens thuis 

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 
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