
 

Zestiende jaargang nr. 16                        zondag 14 maart 2021                              liturgische kleur: roze 

4e zondag van de veertig dagen tijd – zondag Laetare (verheugt u) 

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: Pim Liekamm      Organist: Jaap Hoeflaken 

Koster: Hans Veraar      Techniek:  Gerard Veraar 

Zang: Pim en Everdien Liekamm    

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

 Mevr. J. van Vulpen, Van der Helstlaan 29, 1231 AL Loosdrecht. 

Jarigen Mevr. E. van de Meent-van der Kolk, Egelshoek 9c, 1231 RD Hilversum, zij wordt 

21 maart 81 jaar 

Agenda:  

Woensdag 17 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 21 maart:   10.00 uur -  Ds. A. Parmentier-Blankert  

Ouderenmiddag Thuis 

Op zaterdag 27 maart wordt in de Sypekerk door de gezamenlijke kerken een ouderenmiddag 

georganiseerd. De dienst begint om half 3. 

U kunt de dienst via de live stream mee beleven. 

https://www.youtube.com/channel/UCnMaoNMO6e49glWUrIcVKiA 

Als u zich voor 23 maart aanmeldt,   krijgt u een liturgie en wat lekkers thuisbezorgd. 

U kunt zich aanmelden bij: Wil Veraar tel: 5825273 of Ati Valkenburg tel: 5825001 

 

Bij de schikking: Op deze zondag is er aandacht voor ‘de naakten kleden’  als werk van 

barmhartigheid. Kleding beschermt de mens. Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat veel 

gedaan wordt. Wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte. In de schikking zijn de 7 glazen 

bekleed met touw. In de glazen staan bloeiende bloesem en naar elkaar toevallende takken als ‘luchtig 

geweven kleed’. 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA
https://www.youtube.com/channel/UCnMaoNMO6e49glWUrIcVKiA


Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen   Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING        we gaan staan 

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 – O Here God, kom mij bevrijden 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 43: 5 

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

Over de werken van barmhartigheid – de naakten kleden 

Zingen:  Lied 221   – Zo vriendelijk en veilig 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Johannes 2: 13-22 
Jezus in de tempel 

13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde 

Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op het 

tempelplein de handelaars in runderen, schapen 

en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 

altijd zaten. 15Hij maakte een zweep van touw 

en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 

schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 

wisselaars op de grond, gooide hun tafels 

omver 16en riep tegen de duivenverkopers: 

‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het 

huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten 

aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht 

voor uw huis zal mij verteren.’ 18Maar de Joden 

vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u 

it mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek 

deze tempel maar af, en ik zal hem in drie 

dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar 

heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ 

zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen 

weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de 

tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding 

uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat 

hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift 

en alles wat Jezus gezegd had.  

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

Amen 

Zingen:  Lied 1001   – De wijze woorden en het groot vertoon   

Verkondiging 

Zingen:    Lied 1005   – Zoekend naar licht   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met lied 833–  Neem mij aan zoals ik ben,  

      wek in mij wie ik zal zijn,  

      druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 stil gebed, afgesloten met Onze Vader   

 

Collecten:  1. 40 dagentijd collecte (Boerinnen Ghana) 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 286   - Waar de mensen dwalen in het donker 

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

