
 
Vijftiende jaargang nr. 30                          zondag 05  juli  2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   3e 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. A. de Boer Utrecht 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water                        Organist:   Dick Ridder 

Diaken van dienst:      Wil Veraar                         Koster:      Hans Veraar 

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

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

 Mevr. T. Leene – de Haan, Hallincklaan 30, 1231 VV Loosdrecht 

 
Agenda:                      Donderdag 9 juli - 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 12 juli 10.00 uur – Mw. ds. Hilegonda Ploeger 

 

                                          Orde voor de dienst  

Welkom en mededelingen   

 Zondagslied:     Lied 314               

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

                            

Bemoediging en groet                           we gaan staan

                                                                                                             

Zingen:    Psalm 95:1 en 3        we gaan zitten      

Kyrie Gebed   

Glorialied:  867 
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Inleiding op de viering 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Lezing: Marcus 12 vers 28-34 

 

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had 

dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het 

belangrijkste gebod?’ 29 

Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb 

de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw 

kracht.” 31 

Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker 

dan deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is 

God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht 

en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle 

brandoffers en andere offers.’  
34Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk 

van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. 

 

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

Zingen:     Lied 320: 1 en 2 

Overdenking 

Orgelspel en Lied 330 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

 

Collecten:    1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat     2e Kerk   

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

0304 6952 03 ) 

Slotlied:       Lied 909: 1 en 3 

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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