
 

Zestiende jaargang nr. 13                      zondag 21 februari 2021                              liturgische kleur: paars 
1ste Zondag van de veertig dagen tijd  

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. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree           Organist:  Dick Ridder 

Koster:                       Evert Jan van de Water             Techniek:  Wout Visscher 

Medewerking: Jaques en Corry Vijlbrief  

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

 Mevr. B.A. van Vulpen - Prinsen, Lieve Geelvincklaan 25, 1231 VJ Loosdrecht 

Jarigen:                      Mw. P.H. ter Wal- Ballast, Regenboog 9,  1231 TE  Loosdrecht, zij hoopt 22 

februari 90 jaar te worden. 

Agenda:  Zondag 28 febr. 10.00 uur   Ds. H. Bouma  

Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen. Zoals in andere jaren zullen  

we op de woensdagavonden de stilte en bezinning met elkaar zoeken. Dit jaar is 

de stiltekring  via beeld en geluid.  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. 

Wilt u van te voren de meditatieve tekst ontvangen, dan kunt u die via de mail 

aan ds. Hillegonda Ploeger (hmploeger@gmail.com) vragen.  

 

Bij de schikking:  Landelijk thema voor deze 40 dagen tijd op weg naar Pasen is: Ik ben er voor 

jou - zeven  werken van barmhartigheid. In de schikking staan telkens zeven 

glazen  in de vorm van een hart.  Telkens wordt een werk van barmhartigheid 

verbeeld. Op deze zondag: ‘de zieken bezoeken’.  Opzoeken wie ziek is. Elkaar 

niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen staan vergeet 

me nietjes. 

 

      

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING         

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
mailto:hmploeger@gmail.com


Zingen        Psalm 91: 1 Heil hem wie God een plaats bereidt   we gaan staan                                                                  

Bemoediging en  Groet             we gaan zitten  

             

Drempelgebed                                                                                                               

 

Zingen:       Psalm 91: 5   

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

 

Over de 7 werken van barmhartigheid  

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (Mattheüs 25 : 35,36) 

 

Zingen:     Psalm 146 : 3 en 4  Heil wien Jakobs God wil bijstaan 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

Lezing:  Marcus 1: 12 t/m 15 

12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij 

door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden 

voor hem.14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 

nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom 

tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

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

Zingen   Lied 539  Jezus diep in de woestijn 

Verkondiging   

Orgelspel 

Zingen:     Lied 538    Een mens te zijn op aarde 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met 

 Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 

 

Collecten: 1  40 dagencollecte Moldavië     2.. Kerk    

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

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied:   Lied 536    Alles wat over ons geschreven is 

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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