
 
11 nov. Thema dienst met Oogstmarkt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op woensdag 7 november is het dankdag 

voor gewas en arbeid. Wij verplaatsen 

deze dankdag naar zondag 11 november 

en vieren dan onze oogstdienst. We 

mogen dankbaar zijn voor onze oogst! 

Veel kinderen zullen niet meer weten wat 

“oogst” is: waar komt onze melk of ons 

brood vandaan? Maar kinderen weten wel 

dat ze dankbaar mogen zijn voor wat ze 

hebben.  En dat wij hier in Nederland vaak 

veel meer hebben dan andere kinderen in 

heel veel andere landen. 

We hebben dan ook besloten om dit jaar 

de opbrengst van de oogstdienst te 

doneren aan de mensen en kinderen op 

Sulawesi in Indonesië, die getroffen zijn 

door een aardbeving en tsunami. 

Wij roepen u daarom op om op 11 

november uw eigen oogst en gaven mee te 

nemen !! (denk aan: noten, zelfgemaakte 

jam of taart, pompoenen, adventskransen, 

herfststukjes, etcetera). We verzamelen 

alles op een tafel in de hal van de Voorhof. 

Na afloop van de kerkdienst wordt de 

oogst verkocht voor het goede doel. Neem 

dus ook uw portemonnee mee. Zo kunt u 

én Solewesie steunen én met iets moois of 

lekkers weer naar huis gaan! 

 Leiding Kindernevendienst 

 
 

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 4 november 2018    

 
 
 

 
 

Mozes ontvangt de wetstafelen en toont 
ze aan het volk 

 
 

voorganger             :  ds.Edward van der Kaaij   
ambtsdrager           :  Joop Vlottes 
lector                      :  Henk Veldman  
organist                  :  Kees Welmers  
ontvangst               :  Ria Wiersma  
kindernevendienst :  Liesbeth Verhagen  
koster                     :  Gerby Oostra 
geluid                    :   Rob Mackaij    
crèche                   :  Marieke Kooistra    

 
 
 

 
Voorbereiding 

 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  Psalm 119: 1,40 
Welzalig wie de rechte wegen gaan 
 
                                    we gaan staan 

 
     

https://www.debijbel.nl/kunst-cultuur/uit-het-oude-testament/4396/mozes-ontvangt-de-wetstafelen-en-toont-ze-aan-het-volk
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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 

  
 

Kindergesprek  
 
 
 

Zingen: Psalm 119: 63 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U''   
 

 
 
 
Loflied: Psalm 150  
Loof God, loof Hem overal 

                                                     
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: Deuteronomium 6: 1 - 6(NBV) 
 
Lied: 320: 1,2,3 
Wie oren om te horen heeft 
 
 
Tweede lezing: Marcus 12: 18 - 31(NBV) 
 
 
Lied: 320: 4,5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
Lied: 760  
Gij zijt de zin van wat wij zijn 
 

Aandacht voor de kinderen  
 

 
 
 

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

 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind 
uit de crèche ophalen  
 

 
De 1e collecte is voor KIA – 
ZWO – HOT project Dalit 
De 2e collecte is bestemd voor 
de eigen kerk 

 
 
                Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 767 
De toekomst van de Heer is daar 

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 ont-

moeten en nog wat na te praten. Er is koffie, 

thee en limonade. 

 

 

Agenda 
 

10 nov. Club 412 
Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten 
ontmoeten tieners (12-16 jaar) elkaar en 
maken ze op een laagdrempelige manier 
kennis met het geloof. Tijdens de 
avonden is er tijd voor een voor jongeren 
aansprekend inhoudelijk programma, 
maar daarnaast zeker ook voor plezier, 
spel en ontspanning. Iedereen, met of 
zonder christelijke achtergrond, is van 
harte welkom bij deze avonden. Club412 
is gestart vanuit de parochies van 
Oisterwijk, Moergestel en Haaren en de 
Protestantse Kerk Oisterwijk. 

https://thumbs.dreamstime.com/z/diverse-groep-kinderen-16124570.jpg

