
 
Vijftiende jaargang nr. 45                         zondag 18 oktober 2020                       liturgische kleur: groen 

                                                                   5e 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. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree     Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Jan-Willem van de Brink   Koster: Mary Bruinsma 

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief     

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

 Dhr en Mevr. D. Ridder- N.J. Kuijvenhoven, Flits 20, 1231 SN 

Meeleven: Mevr. R. Hansma-van Henten (Godelindehof) verblijft nu in de Beukenhof   

Agenda:   Donderdag 22 oktober: koffiedrinken in de kerk van 10.00 uur tot 12.00 uur  

 met in achtneming van de ‘corona-regels’. 

 Zondag 25 oktober:       10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger 

 Maandag  26 oktober:   kledingactie in de Oude Pastorie achter de 

 Sijpekerk  

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    

Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         we gaan staan 

Aanvangslied:  Psalm 42: 1  

Bemoediging en groet              we gaan zitten 

Drempelgebed 

Lied:  Psalm 42: 7 
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Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d)  

Loflied:   Lied 154b: 1, 2, 8, 9 en 10 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag  

 

Schriftlezing – Daniël 6: 1-29 Daniël in de leeuwenkuil 

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

Lied:  Psalm 80: 1 en 7 

Verkondiging 

Orgelspel bij lied 608 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk 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 418: 1 en 2 

Zegen – beantwoord met gezongen zegenbede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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