
 

Vijftiende jaargang nr. 47                        zondag 01 nov. 2020                              liturgische kleur: groen 

                                                                  7e zondag van de herfst  

U kunt de dienst online beluisteren via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven via rechtstreekse verbinding via internetadres: 

http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu of via de website van onze kerk en klik op de link. 

Ook kunt u de dienst later terugkijken  met de link: 

https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

Als u de dienst in de kerk wilt bijwonen graag aanmelden bij mw M.vd Water, tel.06-22668541 of  

via mail: mvdwater49@gmail.nl   (Vergeet dan uw mondkapje niet.)    

 

                            Voorganger: ds. H.M. Ploeger - dankzondag 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree            Organist: Dick Ridder 

Diaken van dienst: Ati Valkenburg                     Koster: Mary Bruinsma 

Zang: Margriet van de Water en Anne Penning    

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

Mevr. U Prinsen-de Rooy, Kerkelandenlaan 57, ka 3, 1216RR Hilversum 

Agenda:  Zondag 8 nov. 10.00 uur  ds. J.S. Dijkhuizen, Bergen 

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in de komende weken 

geen koffie drinken in de kerk zijn op donderdagmorgen. 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen              Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

AanvangsLied:     Psalm 67: 1  

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen       Psalm 67: 3 

 

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

           Loflied:        Lied: 985  

Sa  

  

 

https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
mailto:mvdwater49@gmail.nl


DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
 

 

Lezing:  Ezra  3 : 10 - 13 
 

Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, 

gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden 

zich op met cimbalen, om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël.  

11  Zij dankten en prezen de Heer, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan 

Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen omdat de fundamenten van 

de tempel van de Heer werden gelegd.  

12 Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, 

huilden luid toen voor

hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden.  

13 Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote 

afstand te horen was. 
 

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

 

Zingen:  Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, met Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons (367E) 

afgesloten met stil gebed en “Onze Vader” 

 

Collecten:1. Kerk in Actie, Najaarszending       2. Kerk          3.Voedselbank (kwartaalproject) 

Geen inzameling in de kerk.      Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op 

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03  

 

Van 1 tm 8 november wordt voor de 25e keer de DORCAS Voedselactie gehouden, Vanwege de 

beperkende maatregelen deze keer niet door inzamelingsacties bij de supermarkten, maar u kunt een 

bijdrage overmaken op NL 04 RABO 0106 2500 00 t.n.v Dorcas te Andijk o.v.v. Dorcas Voedselactie 
 

Slotlied (staande):   Lied 978: 1 en 2 

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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