
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. 

 
 
Agenda: 

Woensdag 17 oktober, gespreksgroep voor 
ouderen, 10.00 in de huiskamer v.d. Voorhof 
 

Vrijdag 26 oktober gaan we voor elkaar 
koken.  
Dit keer met recepten uit de 
Joods/Palestijnse keuken. 
Iedereen is welkom.  
Wij vragen wel uw hulp bij het bereiden van 
de maaltijd. 
Zondag 14 oktober liggen de recepten en 
het inschrijfformulier op de tafel in de hal. 
Zoek een recept uit en schrijf het nummer 
op met uw naam. 
De gemaakte kosten worden vergoed! 
Heeft u geen tijd of mogelijkheid om iets te 
maken, dan bent u ook van harte welkom bij 
de maaltijd. 
Schrijf u dan in op één van de formulieren. 
Wij vragen voor deze maaltijd  €10.00 p.p. 
waarbij 1 drankje is inbegrepen. 
Mocht dit een probleem zijn, geef het dan 
door aan Ina of Cisca. 
Op 26 oktober bent u vanaf 18.00 uur van 
harte welkom! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag   14 oktober 2018 
 
 

 
 

voorganger             : ds. Wil van Egmond  
ambtsdrager           : Judith Ooms 
lector                      : Joop Vlottes  
organist                  : Hans Weening  
ontvangst               : Gerda Groeneweg  
KND                       : Joke Marcelis 
koster                     : Ton Groenewegen 
Geluid                    : Theo Nijman 
Crèche                   : Daniëlla Johnson    

 
 

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  
 
Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: 272 : 1 en 2  
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht  

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: ......  

Leid ons met die Geest, die ook 
Jezus leidde in leven, sterven en 
nieuw begin 

A: AMEN 
we gaan zitten 



  

 
  

Lied: 272: 3 en 4   
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o 
Here 

Kindergesprek   
 
Kyriëgebed: accl.301g 
 

Loflied: 304 
Zing van de Vader die in den beginne 

        we gaan staan 
 

 
Woord 

Groet 
V:  Vrede voor u 
A: Vrede voor de wereld 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 15:1-11 
 
Lied: Als de wind als de adem  

 

 
1.Want je woord is als water in het hart der 
woestijn 

 
Als een hand op de schouder van wie 
hulpeloos zijn 
 
Refrein: Als de wind als de adem …… 
 
2. Want je hebt ons bewogen in het lied dat 
ons draagt  
bent het licht in de ogen dat ons heeft 
aangeraakt. 
 
Refrein: Als de wind als de adem …… 
 
3. Doe ons open en opstaan laat je vinden 
dichtbij 

In de nood van de naaste. Maak ons 
weerbaar en vrij. 
 
Refrein: Als de wind als de adem …… 

 
Tweede lezing: Marcus 10:17-31 
 
Lied: 816 
Dat wij onszelf gewonnen geven 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 

Muziek                 
 
Lied: 362 
Hij die gesproken heeft een woord dat 
gáát 
 
Aandacht voor de kinderen  
 

Antwoord 
 
Gebeden, accl: 368 j, afgesloten met stil 
gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 
 
Mededelingen en inzameling van de 
gaven  

 
1e collecte: KIA (werelddiaconaat), wereld 
voedsel dag 
2e collecte: eigen kerk 
 
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw 
kind uit de crèche ophalen  

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan: 418: 1 t/m 3 
Nu wij uiteengaan vragen wij God    

we gaan staan 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 


