
 
Vijftiende jaargang nr. 31                          zondag 12  juli  2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   4e 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: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Martin Uijterlinde                         Organist:   Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:      Gerard Veraar                        Koster:      Mary Bruinsma 

Zang:  Margriet v.d. Water en Ati Valkenburg           Lector:    geen 

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

 Mevr. P.H. Ter Wal – Ballast, Regenboog 9, 1231 TE  Loosdrecht 

Jarigen: Geen 

Agenda:                      Donderdag 16 juli – Koffie drinken 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 19 juli 10.00 uur – Mw. ds. Hilegonda Ploeger 

 

                                          Orde voor de dienst  

 

Welkom en mededelingen   

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING      we gaan staan 

 

Aanvangslied:  :  Lied 215: 1, 2 en 4 ontwaak o mens, de dag breekt aan    

                       

Bemoediging en groet                        we gaan zitten                                                                                                                

     

DrempelGebed   

Zingen:  Lied: 215: 6 en 7 
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Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (lied 367d) 

 

Loflied:     Lied: 885 – groot is uw trouw , o Heer 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

Lezing: Mattheüs 11 : 25 – 30 

 

25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor 

wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, 

Vader, zo hebt u het gewild. 27Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader 

weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil 

openbaren.28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 

jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

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

 

Zingen:     Lied 315: 1 en 2 – heb dank, o God van alle leven 

Verkondiging 

 

Orgelspel  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met 368 g – Adem van God, vernieuw ons bestaan, afgesloten met stil 

gebed en Onze Vader 

 

Collecten:    1e Diaconie     2e Kerk   

(Uw bijdragen kunt U overmaken  onder vermelding van bestemming op diakonierekening: NL48 RABO 

0304 6952 03 ) 

 

Slotlied:       Lied 423 

Zegen -  beantwoord met gezongen Amen 
  
 

 

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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