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De eigenaar van een vijgenboom heeft geduld: misschien zal de boom 
volgend jaar vruchten geven.  

 
 
 
 

~ Een nieuw begin: geduld ~ 
 

voorganger   :  ds. Tom Rijken  
ambtsdrager  :  Jan Kos  
lector   :  Henk Veldman  
organist   :  Ton Akkermans  
ontvangst   :  Francien van Dalen  
kindernevendienst :  Liesbeth Verhagen  
koster   :  Evert Niemeijer  
geluid   :  Rienk Lammers  :  
crèche   :  Janneke Bakkeren   



 

 

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
 
Openingslied:   216 vers 1 en 2 
“Dit is een morgen als ooit de eerste”   

we gaan staan 

 
Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp en verwachting is in 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 

 
Project: Een nieuw begin ~ geduld  
 
 

Projectlied: Wij bidden om een nieuw begin (refrein – couplet – refrein) 
tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel 

 



 

 

 
 
Kindergesprek 
 
 

Fien en Teun ontdekken dat het een tijdje duurt voor 
de planten in hun tuin gegroeid zijn. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst. 

 

Kyriëgebed met gezongen acclamatie (Lied 301a) 

 
 
 
Korte stilte                  
 

Woord 
 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing:  Prediker 9 vers 7 – 12 (NBV) 



 

 

 
Lied: 314 vers 1 en 2    “ Here Jezus, om uw woord “.  
 
  
 
Tweede lezing:  Mattheüs 10 vers 29  - 33( NBV) 
   
                            Lucas 13: 1-9 (NBV) 
 
 
Lied:  249   “All nigh,t all day angels watching over me “.  
 
 
Uitleg en verkondiging  thema  “  De Vrije Wil  “. 
 
 
Muziek  

De kinderen komen terug. 

 
Lied: 978 vers 1 en 4  “ Aan U behoort,  
                                   o Heer der Heren “.   
 

 
 

Project: Een nieuw begin ~ geduld 
De kinderen vertellen over het project. 

 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor KIA: 40 dagencollecte ( kinderen in de 
knel) 
De 2de collecte is bestemd voor  de eigen kerk 
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de crèche ophalen  



 

 

 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  419  “ Wonen overal “.    
    

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 
 

 
 

Diaconie roept op om te vasten! 
Heel Holland Vast! (voor een nieuw begin) 
Een nieuw begin, dat is het thema waarmee de Kerk in 
Actie oproept om in de 40 dagentijd te vasten. Vasten 

kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek 
en snoep. Misschien geen alcohol, geen of minder sociale media 
of iets anders. Op zondag -een feestdag- vast u niet.  
De vastenactie heeft als doel om je te richten op God en op 
mensen die een nieuw begin nodig hebben. Kerk in actie heeft 
een vastenkaart ontwikkeld, met voor elke week een suggestie 
om te vasten. Op de kaart kun je bijhouden hoeveel geld je 
bespaart of kunt missen. Vastenkaarten liggen in de hal 
Als diaconie lijkt het ons mooi om samen  voor één doel te 
sparen: Het  landelijke Kerk in Actie project "‘Stop de arbeid voor 
kinderen in India’. Geef deze kinderen een ‘Nieuw begin!’ U kunt 
uw gespaarde geld storten op: NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk. onder vermelding 
van "Heel Holland Vast!" 
 
 
 



 

 

Agenda  
 
 
Donderdag 28 maart Locatie:Voorhof 
Tijd:20.00 uur.: Informatieavond van Kerk in Actie over het 
KIA SaGe project "Levensreddende zorg voor kwetsbare 
ouderen en kinderen in Moldavie”  

Vanaf 19.30 uur welkom met een Moldavische 
versnapering en koffie of thee. De 
heer Martin Teunissen, die dit project vanuit Kerk in 
Actie begeleid, zal ons vanaf 20.00 uur meenemen 

naar Moldavië. . 
We verwachten dat de avond uiterlijk om 21.30 uur wordt 
afgesloten.  
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen 
zou het prettig zijn als u zich van tevoren opgeeft. Schrijf u in op 
de intekenlijst in de hal,(als deze er ligt) of stuur een mailtje 
naar: barttraksel@hetnet.nl  of  meldt u aan op 
telefoonnummer 013 528 27 59 
 

 
Vrijdag 29 maart: “ Ontmoeting aan tafel” 
Aanvang 17.30 uur 
 
 
 

 
 
Vrijdag 5 april 19.30 uur in De Voorhof :   De 
film "Paperclips “  De film verteld een heel 
bijzonder verhaal over leerlingen van de 
Middelbare school Whitwell, Tennessee, USA. Als 
onderdeel van hun studie over de massamoord op 
de Joden in de Tweede Wereldoorlog, proberen 
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zij 6 miljoen paperclips te verzamelen die symbool staan voor de 
6 miljoen vermoorde Joden. Na afloop van de film 
( 21.00) is er nog gelegenheid om na te praten. Deze film is 
geschikt voor alle leeftijden. Ook introducés zijn welkom. De 
toegang is gratis 

 
 
.                                                                                    

Zondag 7 april - 14.30 uur - Joodse Liberale  
Synagoge,  Tilburg  
 Bezoek aan de "Liberaal Joodse Gemeente 

Brabant " Willem II straat 20  in Tilburg. Een bijzondere 
gelegenheid om kennis te maken, of de kennismaking te 
hernieuwen. In de synagoge worden we rond geleid, zullen we 
uitleg krijgen over de Liberaal Joodse gemeenschap en maken 
we kennis met de verschilllende gebruiken van de Joodse 
traditie.   Als u graag mee wilt naar de synagoge en/of u wilt de 
film graag zien dan kunt u zich vanaf vandaag opgeven. De 
inschrijflijsten liggen op de tafel in de hal. Ook op de website en 
in de digitale nieuwsbrief vind u  nog meer informatie over deze 2 
activiteiten. U kunt zich ook aanmelden bij Jantsje Bakkeren.  
 Dit is een activiteit van  Vorming en Toerusting. 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen gedurende de stille week 



 

 

Witte Donderdag, 18 
april  18.30 uur 
~Maaltijd met Bijbelse 
gerechten -Joodse 
Sedermaaltijd - Delen 
van brood en beker  
Goede Vrijdag, 19 
april, 20:00 uur 
~ De kruisweg - Staties van Ad de Haas 
Stille Zaterdag, 20 april 22:00 uur 
~ De paaswake 
 
Paaszondag, 21 april, 10:15 ~ De opstanding 
met om 9:00 uur een paasontbijt in de Voorhof. 
Alles verzorgd door de jongeren. Kinderen welkom om vanaf 
08.30 eieren te schilderen 
Ook dit jaar bent u welkom bij alle vieringen gedurende de stille 
week!  
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het 
paasnummer van Samen op Weg en de flyers met alle informatie 
op de tafel in de hal.  Inschrijven voor  de maaltijd op Witte 
Donderdag en het paasontbijt op de intekenlijst in de hal of 
aanmelden op liturgie@pkn-oisterwijk.nl. Vrijwillige bijdrage voor 
de  kosten en voor ons gezamenlijke SaGe KIA Project Moldavië 
.   
 

 
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. 
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