
 

Zestiende jaargang nr. 15                        zondag 7 maart 2021                              liturgische kleur: paars 

3e zondag van de veertig dagen tijd, Bidzondag 

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog 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: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water   Organist: Dick Ridder 

Koster: Hans Veraar      Techniek:  Jan-Piet Ouwens 

Zang: Margriet van de Water en Anne Penning    

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

 Mevr. J. Saalmink - Zeldenrijk, St. Annepad 51, 1231 DA Loosdrecht. 

Jarigen Mw. K. van de Bis- van de Bunt, St. Annepad 54, 1231 DA Loosdrecht, zij wordt 

14 maart 88 jaar 

Agenda:  

Woensdag 10 maart:  Stiltekring via beeld en geluid  

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.  

Zondag 14 maart:    10.00 uur -  Ds. Hillegonda Ploeger  

 

Bij de schikking: Op deze bidzondag horen we over een achtste werk van barmhartigheid: ‘Laat ons 

barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis’ – een oproep van paus Franciscus. De zeven glazen 

zijn gevuld met gedroogde bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de bonen staan tulpen. 

Tulpen worden door hun vorm geassocieerd met biddende handen. 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Lied 25a: 1 - Mijn ogen zijn gevestigd 

Bemoediging en Groet            we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Lied 25a: 2 

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

Zingen:  Lied 547: 1, 2 en 3 - Met de boom des levens 

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


 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Prediker 3 : 1 - 13 

Alles heeft zijn tijd 

31Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om te baren 

en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten 

en een tijd om te rooien. 
3Er is een tijd om te doden 

en een tijd om te helen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 
4Er is een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen 

en een tijd om te dansen. 
5Er is een tijd om te ontvlammen 

en een tijd om te verkillen, 

een tijd om te omhelzen 

en een tijd om af te weren. 
6Er is een tijd om te zoeken 

en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te gooien. 
7Er is een tijd om te scheuren 

en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te spreken. 
8Er is een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog 

en er is een tijd voor vrede. 
9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij 

met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10Ik heb 

gezien dat het een kwelling is, die hem door 

God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er is 

de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft 

hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan 

de mens het werk van God niet van begin tot 

eind doorgronden. 12 Ik heb vastgesteld dat 

voor de mens niets goeds is weggelegd, 

behalve vrolijk te zijn en van het leven te 

genieten. 13Want wanneer hij zich aan eten en 

drinken te goed doet en geniet van al het goede 

dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een 

geschenk van God.  

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

Amen 

Zingen:   Lied 126a  – Als God ons thuisbrengt   

Verkondiging 

Zingen:   Lied 982  – In de bloembol is de krokus   

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met 

 

stil gebed, afgesloten met Onze Vader   

Collecten:  1. 40 dagentijd collecte zending (Libanon) 2.. Kerk 3. Kwartaalproject    

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

diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 3  - God schenk ons de kracht 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

