
Agenda 

21 november ~ Gespreksgroep voor 
ouderen 
10:00 uur in de Huiskamer van de Voorhof. 

21 november ~ O’Café 
20:00 uur in de Rotonde. 
 Het O'café is een plek voor mensen 
rond de 20 tot 45 jaar, die tijdens een 
gezellige avond onder het genot van een 
drankje met elkaar goede gesprekken 
willen hebben. 

22 november ~ Leerhuis: Het Oude 
Testament is nieuwer dan nieuw (3) 
10:00 uur in de Voorhof. 

24 november ~ Club 412 
19:00 uur in de Rotonde. 

25 november ~ Koffieconcert i.s.m. 
Tiliander 
12:00 uur (inloop 11:45 uur) in het 
Lodewijkskerkje.  
 Laat u verrassen door prachtige 
kamermuziek, vernieuwende programma’s, 
gespeeld door toekomstige professionals 
met enorm veel talent van de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten. 
 Entree € 5,00; tickets zijn verkrijgbaar 
op de website van Tiliander. 

30 november ~ Ontmoeting rond de tafel 
17:30 in de Huiskamer van de Voorhof. 

2 december ~ Adventsconcert door 
Elckerlyc-speellieden 
14:30 uur in het Lodewijkskerkje.  
 Passend bij de betekenis van Advent 
worden er diverse liedekens en 
speelstukjes op een groot aantal 
instrumenten begeleidt, zoals de 
midwinterhoorn, draailier, doedelzak, 
cornet, hobo, accordeon, harmonica, 
klarinet, viool, cello en gitaar. 

 
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 18 november 2018 

 

voorganger     :  ds. Wim de Leeuw 
ambtsdrager    :   Jan Marcelis 
lector        :  Marieke Traksel 
organist       :   Ton Akkermans 
ontvangst      :  Amy Hoogeland 
kindernevendienst :  Sandra van Triet 
koster        :  Fred Hoogeland 
geluid        :  Dirk Bakkeren 
crèche        :  Eveline Nieuwenhuijse 

http://www.pkn-oisterwijk.nl


Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 65: 1 
 De stilte zingt U toe, o Here 

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: 65: 2, 3 
 De stilte zingt U toe, o Here 

Kindergesprek 
De kinderen gaan naar de 
nevendienst. 

Kyriëgebed 
met gezongen 'Heer, ontferm U’ 

Loflied: 302 
 God in den hoog’ alleen zij eer 

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: Leviticus 26: 14-16 
(Naardense Bijbel) 

Lied: 717: 1, 2 
Waartoe geploegd, als ’t zaad 

Tweede lezing:Mattheus 13: 24-30 

Lied: 717: 3, 4 
Waartoe geploegd, als ’t zaad 

Derde lezing: Mattheus 13: 36-43 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 
de kinderen komen terug 

Lied: 365: 1, 4 en 7 
Wij dragen onze gaven 

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 
eigen diaconie. 
2e collecte is bestemd voor het 
jongerenwerk - Club 412. 

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

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 823 
 Gij hebt, o Vader van het leven 

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.


