
 
Vijftiende jaargang nr. 32                         zondag 19 juli 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                   5e 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: Liesbeth de Bree      Organist:  Dick Ridder 

Diaken van dienst: Jan Willem v.d. Brink     Koster:  Mary Bruinsma 

Zang: Anne Penning en Margriet v.d. Water   Lector:  geen 

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

 Mevr. G.P.H.H. Jansen - van Doornik, Lindelaan 83, 1231 CK  Loosdrecht. 

Jarigen: Mevr. S. Drieënhuizen – Pieksma, Van Riebeeckweg 50 - kamer 26  

 1212 EM  Hilversum – 22 juli wordt zij 87 jaar 

 

Agenda:  Zondag 26 juli 10.00 uur – Ds. J.W. Breunese,  Leersum  

 (donderdagmorgen geen koffiedrinken in de kerk: zomerstop) 

Vakantie:   ds. Hillegonda Ploeger is vanaf 21 juli tot en met 24 augustus vanwege vakantie 

afwezig. Mocht u tijdens haar afwezigheid een beroep op een predikant willen 

doen, dan is de scriba, Margriet van de Water, op de hoogte welke predikanten 

beschikbaar zijn. 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         we gaan staan 

Aanvangslied:  Psalm 65: 1 – De stilte zingt u toe, o Here 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 65: 5 

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

Loflied:    Lied 978: 1 en 2 – Aan U behoort o Heer der heren 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Mattheüs 13: 1 – 9, 18 - 23 

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de 

oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote 

mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging 

hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de 

oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en 

vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn 

land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een 

deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels 

die het opaten. 5Een ander deel viel op rotsachtige 

grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot 

meteen op omdat het niet diep in de grond kon 

doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide 

het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 
7Weer een ander deel viel tussen de distels, en 

toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 
8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat 

bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels 

zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren 

heeft goed luisteren!’ 

 
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de 

zaaier: 19bij ieder die het woord van het koninkrijk 

hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het 

kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is 

gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad 

dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die 

het woord horen en het meteen met vreugde in 

zich opnemen. 21Het schiet echter geen wortel in 

hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege 

het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze 

geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de 

distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, 

maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en 

de verleiding van de rijkdom het woord 

verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23Het 

zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die 

het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook 

rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels 

zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 

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

Zingen:   Lied 982 – In de bloembol is de krokus 

Verkondiging 

Orgelspel  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

Collecten:  1e Diaconie  2e Kerk 

(Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: 

NL48 RABO 0304 6952 03 ) 

Slotlied:     Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 

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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