
 

Zestiende jaargang nr. 12                      zondag 14 februari 2021                              liturgische kleur: groen 
6de  Zondag na Epifanie  

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog t/m 2 maart, zullen alleen de gemeenteleden die een 

functie hebben in de kerk aanwezig zijn. 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse  beeldverbinding via onderstaand internetadres: 

Ga naar de website van onze kerk  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  en klik op de link: (blauwe regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

 

                        Voorganger: Mw. Ds E. Aarsen – Schiering  

Ouderling van dienst: Pim Liekamm            Organist:  Jaap Hoeflaken 

Koster:                       Evert Jan van de Water             Techniek:  Gerard Veraar 

Medewerking: Pim en Everdien Liekamm  

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

 Dhr. en Mevr. P. Zeldenrijk - L.M.A. Verhage, Elzenlaan 24, 1231 CD Loosdrecht 

Jarigen:                      Dhr. H.D, Zwijgers, Hallincklaan 18 1231 VV Loosdrecht, hij hoopt 19 februari 

84 jaar te worden. 

Agenda:  Zondag 21 febr. 10.00 uur  Mw. Ds. Hillegonda Ploeger. 

        woensdag 17 februari  

Deze woensdag begint de 40 dagen tijd. Landelijk thema voor deze 40 dagen 

tijd op    weg naar Pasen is: Ik ben er voor jou - zeven  werken van 

barmhartigheid. Zoals in andere jaren zullen we op de woensdagavonden de 

stilte en bezinning met elkaar zoeken. Dit jaar beginnen we met deze 

stiltekring  via beeld en geluid. Als meditatieve tekst zal ik een aantal 

coupletten uit lied 1005 gebruiken (1, 2, 4 en 5).  U kunt inschakelen via 

dezelfde mogelijkheden als op zondag. Vanaf 19.15 uur zal er muziek klinken, 

om 19.30 uur zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal de 

uitzending afgesloten worden. Graag hoor ik uw reacties op de uitzending.  

Hartelijke groet, 

Hillegonda  Ploeger   

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

      

Bemoediging en  Groet                                               we gaan staan                                                                  

Drempelgebed                                                                                                       

 

Zingen        Lied Psalm 150: 1 en 2         we gaan zitten  

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA


Gesproken en gezongen Kyrie 

 

Glorialied:     Lied 305:1, 2 en 3 Alle eer en alle glorie..  

         

Gebed bij de opening van de schriften/zondagsgebed 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Lezing:  OT – 2 Koningen 4: 42 t/m 44 

Een maal voor honderd profeten 
42Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de 

godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn 

bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. 43Toen de bediende protesteerde dat het 

beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze 

zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden 

ook.’ 44Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals 

de HEER had gezegd. 

Zingen  Lied 650: 1, 6 en 7 De aarde is vervuld van goedertierenheid.. 

Lezing:  NT – Marcus 8: 1 t/m 9 

Het tweede teken van de broden 
81Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij 

de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie 

dagen bij me en hebben niets meer te eten. 3Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze 

onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe 

zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5Hij vroeg hun: 

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 6Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond 

moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan 

de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 7Ze hadden ook een paar kleine vissen 

bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8De 

mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven 

manden vol. 9Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. 

v.: Lof zij U, Christus     a.: In eeuwigheid, Amen   

Overweging   

Orgelspel 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,  “Onze Vader” 

 

Collecten: 1  Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië     2.. Kerk    

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

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

 

Slotlied (staande): Lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die wij hoorden.. 

Zegen  

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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