
 

Vijftiende jaargang nr. 38                         zondag 30 aug. 2020                              liturgische kleur: groen 
                                                                   11e 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. 

 

Ook kunt u de dienst meebeleven via en een rechtstreekse video verbinding. De beelden worden uitgezonden op 

het internetadres: gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu of ga naar de website van onze kerk en klik op 

de link. Op dit moment kunnen de beelden nog niet worden teruggekeken, het is dus alleen een live uitzending. 

Op korte termijn zal het terugkijken wel mogelijk zjn. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 
 

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: Pim Liekamm      Organist: Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg     Koster: EvertJan v.d. Water 

Zang: Everdien en Pim Liekamm    Lector: geen 

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

 Mevr. Jacob, afdeling de Linde in Gooizicht te Hilversum. 

Jarigen: Mw. E. van de Bunt – van den Dolder Eikenlaan 51 app. 146, zij hoopt  

 6 september 94 jaar te worden. 

Agenda:  Zondag 06 sept. 10.00 uur – Ds. A. de Boer uit Utrecht. 

Donderdag 3 september : 10.00 uur tot 12.00 uur is de kerk weer open om bij 

een kopje koffie elkaar te ontmoeten. En dat alles gebeurt natuurlijk met 

inachtneming van de ‘corona-regels”.  

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

AanvangsLied: Psalm 84: 1 Hoe lieflijk hoe goed is mij, Heer 

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 
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Drempelgebed 

 

Zingen   Psalm 84: 6 

Ge  

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

 

 

Loflied   Lied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

 

Schriftlezing – Mattheüs 14 : 22 t/m 33 

 
22Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 

overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, 

ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De 

boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, 

door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het 

meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ 

en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet 

bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet 

komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen 

hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red 

me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 

getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor 

hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
 V: Lof zij U, Christus  A: In eeuwigheid, Amen 

 

Zingen  Lied 917: - Ga in het schip, zegt gij 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader  
 

Collecten:  1e Diaconie  2e Kerk  Geen inzameling in de kerk. 
Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  
 

Slotlied:    Lied 919: 1 en 4 – Gij die alle sterren houdt 

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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