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Zondag 14 april 2019 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden. 

 

~ Een nieuw begin: juichen ~ 
 

voorganger  : ds. Stef Jumelet  
ambtsdrager  : Marcel Berende 
lector   : Rianne Leenknegt  
organist   : Agien Roeloffs  
ontvangst   : Amy Hoogeland  
kindernevendienst : Sandra van Triet  
koster   : Fred  Hoogeland  
geluid   : Rienk Lammers  
crèche   : Marieke Kooistra   
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied:  Psalm 118 vers 7 en 9:    
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

we gaan staan 

 
Bemoediging (en groet/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: Genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

     we gaan zitten 

 
Project: Een nieuw begin ~ juichen 
 

 
Projectlied:  
Wij bidden om een nieuw begin (refrein – couplet – refrein) 

 
tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel 
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Kindergesprek 
 

Fien en Teun krijgen applaus en 
complimenten voor de mooie tuin. 

 

 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 

 

 
 
Kyriëgebed met gezongen acclamatie (Lied 301a) 

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

 
Eerste lezing: Jesaja 50: 4-7  

 
Lied:  Psalm 22 vers 12: 
Dit zal gedenken wie zich nog verweert. 
 
Tweede lezing: Lucas 19: 29-40  
 
Lied:  438 versen 1 t/m4 
God lof! Nu is gekomen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 
gesproken Onze Vader 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor  de eigen diaconie. 
De 2de collecte is bestemd voor JOP- Jong Protestant. 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? 
JOP ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. De eerst editie was een groot 
succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee . Uw gift is 
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nodig, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel 
bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
 
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de crèche ophalen  
 

De kinderen komen via de voordeur met de versierde 
Palmpasenstokken de kerk in terwijl we samen zingen:  
  

Lied: 555 – Dans en zing: hosanna voor de koning 
 
Project: Een nieuw begin ~ juichen 
De kinderen vertellen over het project. 
 

 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:   Gezang  489: 1 t/m 3: 
Komt ons in diepe nacht ter ore    

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. 
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Agenda 

 
Witte donderdag 18 april om 19.30 in de Rotonde-                   

Club 412, een tienergroep voor 12-16 
jarigen.Samen kijken naar The Passion op groot 
scherm - Live vanuit Dordrecht.:                                 
The Passion is de moderne vertelling van de 
laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding. 
 

.Donderdag 25 april, 2019 in het Lodewijkskerkje Tijd:20:00  
Inloop 19.30 uur : Lodewijkslezing 2019 – Kunst 
tijdens WO1 door Hanneke Bedaux. Vorig jaar 
op 11 november was het 100 jaar geleden dat er 
een wapenstilstand werd overeengekomen die 
een einde zou maken aan WO I. 
In het  kader hiervan geeft Hanneke 
Bedaux een voordracht over de ontwikkelingen 

in de kunst rond 1914-1918.   
Welke vernieuwingen vonden er plaats, welke schok bracht dat 
teweeg. Hoe verwerkten kunstenaars deze oorlog in hun 
verbeelding of op welke manier hielden ze zich afzijdig. Aan de 
hand van een persoonlijke reis langs de oorlogsgraven in ZW 
België en Noord Frankrijk worden enkele kunstenaars besproken en 
hun werken toegelicht.   
De avond wordt afgewisseld met liederen uit het programma 
‘stemmen uit de loopgraven’, samengesteld door de Tilburgse 
muzikanten Lizet van Beek zang en John Nuyten zang, gitaar. Zij 
vertolken geschiedenissen van jongemannen die in de loopgraven 
hun zielenroerselen in poëzie aan het papier toevertrouwden.   
ntree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 
 

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. 

 

 

https://www.elzenhoeve.eu/stemmen-uit-de-loopgraven-door-lizet-van-Beek-en-john-nuyten
http://lizetvanbeek.nl/


 7 

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 opstandingmet 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 
 

mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl
mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl

