
 

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

we gaan staan 

 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

 
Na afloop van de dienst bent u allen van harte uit-
genodigd in de Voorhof om elkaar te ontmoeten en 
nog wat na te praten. Er is koffie, thee en 

limonade. 

 

Agenda: 

 

-16 oktober, gespreksgroep ouderen,10.00u. 

in de huiskamer van de Voorhof 

-25 oktober, ontmoeting aan de tafel, 17.30 

u., Voorhof 

-16 november 

Pannenkoeken 
Samen pannenkoeken eten - lekker en vooral 
gezellig. 
Voor het ZWO project in Moldavië, BETHANIA, dat 
wij met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk op ons hebben genomen, willen wij u 
graag uitnodigen om op 
zaterdag 16 november met elkaar pannenkoeken te 
komen eten in de 
Opstandingskerk, tussen 12.00 - 15.00 uur. 
Pannenkoeken eten, lekker en gezellig, maar wel 
met het doel om anderen een 
steuntje in de rug te geven. Wij willen een euro voor 
een pannenkoek vragen 
en het zijn, dat mag helder zijn, heel bijzondere 
pannenkoeken. En ook nog 
inclusief koffie, thee of limonade. Iedereen is 
welkom, alle grootouders met 
hun kleinkinderen, de buurvrouw en de buurman, 
breng ze maar eens mee! 
Een mooie gelegenheid om uit te dragen hoe wij 
kerk willen zijn, vooral een 
diaconale kerk, voor iedereen. Wij willen graag veel 
pannenkoeken bakken!!! 
Namens ZWO, Nikki Idema, Hans Bonis. Graag tot 
16 november. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren op smartphone,  i-
pad, laptop of PC via www.pkn-oisterwijk.nl bij kerkdiensten of 
rechtsboven bij gemist. Hier vindt u ook de liturgie.  

 

 

 
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag   13 oktober 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
voorganger             :  ds. Hester Radstake 
ambtsdrager           : Jan Kos 
lector                      : Marieke Traksel  
organist                  : Hans Weening  
ontvangst               : Amy Hoogeland  
Kindernevendienst : Anouk Jonkman 
koster                     : Fred Hoogeland 
geluid                     : Rob Mackaij   
crèche                   : Michèle Charrier    

 
 

 
 
 
 
 

Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom 

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F7111f9b1910727d2facae27c0ebc21925fca2364f5fca1390fe9c772d04967bd&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bijbelgemeente.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FSamuel-Les-7-God-oordeelt-tussen-David-en-Saul.pdf&tbnid=0icHkbH5EXF0PM&vet=12ahUKEwidibG8t5HlAhWMNlAKHVZ8AVcQMygVegQIARBW..i&docid=VJIrgC5PKM54kM&w=338&h=433&q=david%20en%20saul%20in%20de%20grot&hl=nl&ved=2ahUKEwidibG8t5HlAhWMNlAKHVZ8AVcQMygVegQIARBW
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Openingslied:   Lied 287: 1,2,4 en 5 
Rond het licht dat leven doet 

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 
  

Kindergesprek  

 
Lied met de kinderen:   Lied 288 
Goedemorgen, welkom allemaal  
 
tijdens het naspel gaan de kinderen naar de KND 

 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U''   

 
 
Loflied:    Lied 305 
Alle eer en alle glorie                  

 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  1 Samuel 24: 1-23 (NBV) 
 
Lied:   Lied (Psalm) 31: 1,3,4 en 6 
Op U vertrouw ik, Heer der heren 
 
Tweede lezing 2 Timoteüs 1: 6-14 (NBV) 
 
Lied:   Lied 695 
Heer, raak mij aan met uw adem 
 

Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek    de kinderen komen terug 

 
 
 
Lied (t. Sytze de Vries, mel. Ierse volksmelodie 

The bard of Armach) 
 

 
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 

De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
 
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
wij weten ons door hem gewild en bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 
Aandacht voor de kinderen  
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  

 
-De eerste collecte is bestemd voor KIA, 
wereldvoedseldag 
-De tweede collecte is bestemd voorde eigen kerk 
  

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

 


