
 
Op 7, 14  en 15 september (Open 
Monumentendag) exposeert Conny Ridge 
van Rijn haar batiks tijdens de ZomerZin 
2019.  Van 14.00 – 16.30 uur. 
Zij werkt op heel dun katoen en blokkeert de 
verfstof af met hete, vloeibare was, werkend 
van de lichtste kleur eerst tot aan de 
donkerste. Als het hele stuk bedekt is met 
was, wordt het in een bad met een donkere 
verfstof gedompeld, waardoor het 
karakteristieke barstjeseffect ontstaat. Het 
maken van een batik kost veel tijd en 
inspanning. 
Zij zelf is aanwezig tijdens de expositie en  
haar werk is te koop. 
 
Vandaag om 12.00 uur: 
Kerk op Schoot, Wees welkom!  
 

 

dominee Beer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 8 september vieren we de 
startzondag. Neemt u ook iets mee 
voor de lunch? Denk aan belegde 
broodjes, salades, hartige taart, 
krentenbollen: kortom alles wat niet 
in de koelkast en niet in de oven of op 
het fornuis hoeft. We maken er een 
feestelijk buffet van, zodat we samen 
kunnen eten en hopelijk kunnen 
ervaren dat er genoeg is voor 
iedereen.  

 
 

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 1 september 2019 
 
 

 
 

 
voorganger             : ds. Karin Seijdell 
ambtsdrager           : Jan Kos 
lector                      : Cisca Jägers  
organist                  : Kees Welmers:  
ontvangst               : Amy Hoogeland  
kindernevendienst : Anouk Jonkman  
koster                     : Fred Hoogeland 
geluid                     : Dirk Bakkeren    
crèche                    : Eveline Nieuwenhuijse    

 
 

 
Voorbereiding 

 
 

Muziek  ~  Stilte 
 
Woord van welkom  

 
 Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: 215 vers 1,2,3 en 4  
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan  
 
                     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 
      

                             
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.clipartkid.com/partybuffet-jpg-2yZlfH-clipart/
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Kindergesprek  

De kinderen gaan naar de KND 
 
 
 

 
Kyriëgebed  
met gezongen Kyrie, 299 j vers 1 en 2 
Om de mensen en de dieren 
 
 
Loflied:  299 j vers 3 en 4 
 
            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 Prediker 3: 9-15 (NBV) 
 
 
Lied:  720: 1,2,3,4,en 5 
Alleen te leven om te zwoegen 
 
 
Tweede lezing Johannes 1: 1-5 (NBV) 
 
 
Lied:  601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek  
 
 
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 de 
eigen diaconie 
De 2e collecte is Landelijk   

JOP (jeugdwerk) 
 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  421, vijf keer 
herhalen   
Vrede voor jou 

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 

 

Expositie Batikschilderijen – 

Conny Ridge van Rijn 
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