
Op weg 

Lied om van hier te gaan: 1014: 1 t/m 4 
 Geef vrede door van hand tot hand 

we gaan staan  

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
Lied: 421 (3x) 
 Vrede voor jou 

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.  

Agenda 
Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’ ~ start 6 
januari, 19:30 uur in de Voorhof. 
Eva, de Samaritaanse vrouw en Maria staan in 
deze leeskring centraal. De andere data zijn: 
13 jan., 27 jan. en 3 feb. Opgeven kan bij ds. 
Winanda de Vroe. 

Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’ ~      
10 januari, 14:00-15:30u in Huiskamer Voorhof. 

Themadienst ‘Groene Theologie’ ~ 12 januari. 
Te gast is Trees van Montfoort, schrijfster van 
het boek ‘Groene Theologie’. Het boek daagt 
uit tot een vergaande christelijk-theologische 
bezinning op de verhouding tussen God, 
schepping, natuur en mens. Het boek laat zien 
dat ecologie alles te maken heeft met 
theologie. 

Gespreksgroep voor ouderen ~ 16 jan., 10 uur.  

Club 412 ~ 18 januari,19:30 uur in de Rotonde. 

Taizé viering ~ 18 januari, 18:45 uur in de 
Oude Sint Nikolaaskerk te Helvoirt. 
Mist u de mooie Taizé-liederen en de stilte? In 
Helvoirt organiseert de stichting Taizé Helvoirt 
4x per jaar een oecumenische Taizé-viering  
(18 jan.; 28 mrt.; 6 jun.; 26 sept.). Thema van 
18 jan. is ‘Moed’: Heb ik de moed te doen wat 
ik diep van binnen voel dat ik moet doen?  

Dienstenverkoop ~ 21 maart 
Bent u creatief, houdt u van gezelligheid of wilt 
u een ander een helpende hand bieden? Neem 
dan met ons contact op (Hans Zaaijer, Sandra 
van Triet of Marieke Traksel). 
 

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 5 januari 2020 

 

voorganger     :  ds. Wil van Egmond 
ambtsdrager    :   Marjan van Wijngaarden 
lector        :  Joop Vlottes 
organist       :   Agien Roeloffs 
ontvangst      :  Amy Hoogeland 
kindernevendienst :  Joke Marcelis 
catechese      :  ds. Winanda de Vroe 
koster        :  Fred Hoogeland 
crèche        :  Fam. Nieuwenhuijse 

http://www.pkn-oisterwijk.nl


Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 283: 1, 2 en 3 
 In de veelheid van geluiden 

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: ...... 
 En leid ons door die Geest, die ook  
 Jezus leidde in leven, sterven en  
 nieuw begin 
A: AMEN 

we gaan zitten 

Lied: 283: 4 en 5  
 In de veelheid van geluiden 

 
Kindergesprek 
De kinderen gaan naar de 
nevendienst. De tieners (10-14 
jarigen) gaan naar de catechese. 

Kyriëgebed  
Gezongen acclamatie: 301c 

Loflied: 72: 1, 2 en 7 
 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

we gaan staan 

Woord 

Groet 
V:  Vrede voor u 
A: VREDE VOOR DE WERELD 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Lied: 326: 1, 2, 5 en 6 
 Van ver, van oudsher aangereikt 

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6  
(Naardense Bijbel) 

Lied: 444  
 Nu daagt het in het oosten 

Tweede lezing: Matteüs 2: 1-11 (NBV) 

Lied: 503: 1, 2 en 4 
 Wij staan aan een kribbe 

Vervolg tweede lezing: Matteüs 2: 12 

Kort muziek 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 
de kinderen en tieners komen terug 

Lied: 845 
 Tijd van vloek en tijd van zegen 

Aandacht voor de kinderen 

Antwoord 

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

Mededelingen en inzameling van de gaven 
1e collecte is bestemd voor de diaconie. 
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk - 
ouderenpastoraat. 
Tijdens de collecte kunt u 
desgewenst uw kind uit 
de crèche ophalen.


