
 

Vijftiende jaargang nr. 43                         zondag 4 oktober 2020                       liturgische kleur: groen 

                                                                   3e zondag van de herfst  

 

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 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 zijn. 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 of tel. 06-22668541 

Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

 

Voorganger: Ds. J.J. Blom, Almere  

Ouderling van dienst: Rieks Karssemeijer    Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Wil Veraar      Koster: Hans Veraar 

Zang: Anne Penning en Margriet van de Water     

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

 Mevr. Ellen Swart, Jhr Van Sypesteinlaan 57, 1231 XM   

Jarigen:                      Mevr. E. van de Bunt-Jonker, Eikenlaan 51, app 121, 1231 BG, zij wordt 

 8 oktober 80 jaar  

               

Agenda:   Donderdag 8 oktober: koffiedrinken in de kerk van 10.00 uur tot 12.00 uur met 

 in achtneming van de geldende regels. 

 Zondag 11 oktober:      10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger 

Gezien de veranderende regelgeving met betrekking tot de bestrijding van het corona virus heeft de 

diakonie, na overleg met het moderamen, besloten om de viering van het avondmaal op zondag 

11 oktober niet te laten doorgaan, Op een komende vergadering zal de diakonie zich beraden over 

eventuele andere mogelijkheden om toch met elkaar onze verbondenheid te vieren.  

 

Orde voor de dienst; Israëlzondag 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING         we gaan staan 

Lied:  Psalm 103: 1 en 3 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren 

Bemoediging en Groet             we gaan zitten 

Openingsgebed 

Glorielied:  Gezang 274 Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de zondag 

 

Schriftlezing – Lukas 17: 11 t/m 19 In het grensgebied van Samaria 
11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het 

grensgebied van Samaria en Galilea. 12Toen hij 

daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 

tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze 

bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun 

stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden 

met ons!’ 14Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 

‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze 

gingen werden ze gereinigd. 15Een van hen, die 

zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde 

God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ 

voeten om hem te danken. Het was een 

Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien 

gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18Wilde 

niemand anders terugkomen om God eer te 

bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei 

tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof 

heeft u gered.’  
    V: Lof zij U, Christus  A: In eeuwigheid,Amen 

Meditatief orgelspel 

Verkondiging 

Preeklied:     Gezang 837: 1 en 2 Iedereen zoekt U, jong en oud 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze vader  

 

Collecten:  1e Kerk en Israël  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 802: 1, 4 en 6 Door de wereld gaat een woord 

Zegen – zangers zingen Amen met orgelbegeleiding 

 

 

 

 

 

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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