
Op weg 

Lied om van hier te gaan: 425  
 Vervuld van uw zegen 

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. Vervolgens is er een 

feestelijk buffet, zodat we samen kunnen eten 
en hopelijk kunnen ervaren dat er genoeg is 
voor iedereen. 

Agenda 

Thema ‘Duurzaam Geloven’ 
 24 sept. Lezing ‘Ecologische 

voetafdruk’ ~ Marjolein Tiemens 
Taakgroep Vorming en Toerusting heeft 
rond het nieuwe thema “Duurzaam 
Geloven” een aantal leuke bijeenkomsten 
en activiteiten georganiseerd. Het complete 
programma vindt u in de binnenste katern 
van de laatste Samen Op Weg. Deze is 
handig eruit te halen en te bewaren. 
De intekenlijst voor 24 sept. ligt in de hal. 
Ook vindt u daar meer informatie over deze 
avond en liggen daar nog een aantal losse 
programma’s voor het komende seizoen 
die u eventueel mee kunt nemen. 

11 sept. ~ Gespreksgroep  ‘Verhalen   
 rond de Bijbel’ 
14:30-16:00 in de huiskamer Voorhof 

14 sept. ~ Club412  
19:30 uur in de Rotonde 

14/15 sept. ~ Batikschilderingen – 
Conny Ridge van Rijn 
14:00/12:00 - 16:30 uur Lodewijkskerkje 

14/15 sept. ~ Open monumentendag 

17 sept. ~ Gespreksgroep voor ouderen  
10:00 uur Huiskamer Voorhof 

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   08 september   2019 

Startzondag 

~ Je taak op je nemen ~
Verbintenis van Lianne van der Wel als 

kerkelijk werker in onze gemeente 

Afscheid van Aede Oostra als diaken in onze 
gemeente 

voorganger  : ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager : Marjan van Wijngaarden 
lector   : mw. Lianne van der Wel 
gebed  : Imohen Rodenburg 
    Ina de Klerk 
organist  : Kees Welmers 
ontvangst  : Gerda Groeneweg 
kindernevendienst: Annemarie Kuijsten 
koster  : Gerby Oostra 
geluid   : Patrick Ooms 
crèche  : Daniella Johnson 

http://www.pkn-oisterwijk.nl


Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom  

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 280 
 De vreugde voert ons naar dit huis 

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 

Inleiding op de dienst: Je taak op je nemen  

Gebed door Imohen Rodenburg 

Lied: Laat ons met elkander 

Verbintenis van Lianne van der Wel als 
kerkelijk werker in onze gemeente 

Lied: 840: 1 en 2 
 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

De kinderen gaan naar de nevendienst. 

Loflied: 8:1, 3 en 4 
 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

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 

Schriftlezing: Mattheüs 4: 17-24 

Lied: 836: 1 en 2 
 O Heer die onze Vader zijt 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 912: 1, 2, 4 en 6 
 Neem mijn leven, laat het, Heer 

Antwoord 

Afscheid van Aede Oostra 

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

Onze Vader 
die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

de kinderen komen terug 

Aandacht voor de kinderen 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
De 1ste collecte is bestemd voor KIA-project 
Moldavië. De 2e collecte is bestemd voor 
de eigen kerk - jeugdwerk. 

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

 

Laat ons met el kan- der,- laat ons met el kan- der,- zin gen,- prij zen,- lo ven- de Heer

 

Laat ons dat te za- men- doen: zin gen,- prij zen,- lo ven- de Heer! Zin gen,- prij zen,-

 

lo ven- de Heer; zin gen,- prij zen,- lo ven- de Heer; zin gen,- prij zen,-

 

lo ven- de Heer. zin gen,- prij zen,- lo ven- de Heer.
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