
Agenda 
Start O’Café ~ 4 oktober, 20:00u 
Nog een kleine week en dan is de aftrap van 
het O’Café, de nieuwe ontmoetingsplek voor 
mensen rond de 20 tot 45/50 jaar, die tijdens 
een gezellige avond onder het genot van een 
drankje met elkaar goede gesprekken willen 
hebben. Gesprekken over wat ons bezig 
houdt, gesprekken die ons opbouwen en 
verder brengen in ons geloof.

De avond begint om 20.00 uur met een 
gezellige inloop. Daarna gaan we aan de hand 
van een thema met elkaar in gesprek. Tot slot 
is er weer tijd voor ontmoeting. Wees welkom 
en tot dan!


Nieuw project Kerk in Actie 
In de zondagdienst van 7 oktober kunt u 
aangeven welk project u komend jaar zou 
willen steunen. De keuzes zijn:

- Levensreddende zorg voor kwetsbare 

ouderen en kinderen in Moldavië.

- Opvang en scholing van weeskinderen in 

Rwanda.

- Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in 

Ghana.


Gitaarconcert ~ 7 oktober, 15:00u 
Harm de Ruiter (38) heeft als grootste passie 
gitaarspelen, zowel akoestisch als elektrisch. 
Hij neemt ons graag mee in zijn beleving van 
muziek. Gratis entree.


10 oktober ~14:30u  
Gespreksgroep “Verhalen rond de Bijbel” 

Lezing “Van Balfour tot Trump” ~  
11 oktober, 19:30u 
Arend Huitzing zal met zijn lezing bijdragen 
aan inzicht en meningsvorming over een 
omstreden onderwerp: onze houding t.o.v. 
religieuze Joden, de staat Israël en de 
Palestijnen. Aanmelden bij Anc Burggraaf. 

13 oktober ~ 19:30u 
Club 412 

 
U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren op 
smartphone, I-pad, laptop of PC via www.pkn-
oisterwijk.nl, rechtsboven bij gemist. Hier vindt u 
ook de liturgie van deze dienst. 

Protestantse Gemeente Oisterwijk 
c.a. 

Orde van dienst 

Zondag 30 september 2018 

 

voorganger     :  Mattijs Jonker 
ambtsdrager    :   Jan Kos 
lector        :  Ria Koopman 
organist       :   Agien Roeloffs 
ontvangst      :  Corrie Mackay 
kindernevendienst :  Marit Mannaerts 
koster        :  Saskia Kuiper 
geluid        :  Rob Mackaij 
crèche        :  Eveline Nieuwenhuijse 

http://www.pkn-oisterwijk.nl
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Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 121: 1 en 4 
 Ik sla mijn ogen op en zie 

we gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 
V:  Onze hulp en verwachting is de    
  Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT 

BEGONNEN IS 
V: ...... 
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN     

we gaan zitten 

Lied: 224 
 Elke dag vertelt over God de Heer 

Kindergesprek 
De kinderen gaan naar de 
nevendienst. 

Kyriëgebed 
met gezongen 'Heer, ontferm U’ 

Loflied: 117a 
 Gij volken loof uw God en Heer 

we gaan staan 

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Numeri 11: 24-29 

Lied: 316 
Het woord dat u ten leven riep 

Tweede lezing: Marcus 9: 38-50 

Lied: 841 
 Wat zijn de goede vruchten 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 
de kinderen komen terug 

Lied: 695 
Heer, raak mij aan met uw adem 

Aandacht voor de kinderen 

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader. 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
1e collecte is bestemd voor de Rudolph 
Stichting. 
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk, 
specifiek het Jeugdwerk. 

Tijdens de collecte kunt u desgewenst 
uw kind uit de crèche ophalen. 

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 426 (Ned.) 
 God zal je hoeden 

we gaan staan  

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

Na afloop van de dienst bent u allen 
van harte uitgenodigd in de Voorhof 
om elkaar te ontmoeten en nog wat 
na te praten. Er is koffie, thee en 
limonade.


