
 

Zestiende jaargang nr. 17                        zondag 21 maart 2021                              liturgische kleur: paars 

5e zondag van de veertig dagen tijd  

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. A. Parmentier-Blankert  

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet    Organist: Olaf Neuhaus 

Koster: Hans Veraar      Techniek: Henk Herbert 

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief    

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

 De heer J.W. van den Brink, Ruysdaellaan 37, Loosdrecht. 

Jarigen Mevr. W. Vlug-den Braber, Sint Annepad 45, 1231 DA Loosdrecht,  

 zij wordt 25 maart 83 jaar 

 Mevr. L.M. van de Bunt-Vogel, Eikenlaan 51 app 145, 1231 BG Loosdrecht,  

 zij wordt 28 maart 82 jaar  

Agenda:  

Woensdag 24 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.  

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 

Zondag 28 maart:    10.00 uur -  Ds. Hillegonda Ploeger 

 
Bij de schikking – 7 werken van barmhartigheid 

‘De hongerigen eten geven’  

In de schikking staan zeven glazen  in de vorm van een hart.  Telkens wordt een werk van barmhartigheid 

verbeeld. Op deze zondag: ‘de hongerigen eten geven’.  Brood om te leven. Brood om te delen. In veel 

kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. Daarom zijn er op deze zondag de korenaren in 

de glazen. Daarbij liggen bonen die in de bidzondag-schikking een paar weken geleden zijn gebruikt, die zijn 

in het water gelegd en (een enkele) ontsproten. Daarbij ook gezaaide waterkers. Als beeld voor de oogst die 

wij verwachten.  

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: Lied 275: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet             we gaan zitten 

Zingen: Lied 43: 1, 3 en 4 

Kyriëgebed  

Zingen:  Lied 301c 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Jeremia 31:31-34 
31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 

verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om 

hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt 

de HEER. 33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik 

zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn 

volk. 34Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want 

iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit 

meer denken aan wat ze hebben misdaan.  v.: Lof zij U Christus  a.: In eeuwigheid. Amen 

Zingen:  Lied 316   

Lezing: Johannes 12: 20-33 Jezus spreekt over zijn dood 
20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar 

Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat 

tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 

Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie 

zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige 

leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door 

de Vader geëerd worden.27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen 

klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer 

tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook 

die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor 

mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van 

deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen 
naar mij toe halen.’ 33Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.  

Zingen:    Lied 767: 1, 2, 3, 4 en 5  

Overweging 

Zingen:    Lied 346: 1, 2, 3, 4 en 5   

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader   

Collecten:  1. Diaconie 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 315 

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

