
 
        
Agenda 

 
Zondag 2 februari  Aanvang:14:30 uur, 

inloop 14.00 uur. Locatie: 
Lodewijkskerkje" 
Poptroubadour d’amour – 
 Ed Citroen. Zijn programma 
’troubadour d’ amour’ is steevast 

afwisselend met luisterliedjes, gitaartunes, 
meezingers en verhalen over zijn leven en 
de liedjes.  

 
Zaterdag 7 februari Aanvang 
19.00 uur.Sirkelslag Ook dit 
jaar doen we weer mee aan 
Sirkelslag Young.  We spelen 
samen met duizenden andere 
jongeren in Nederland 

hetzelfde, interactieve spel. Doen jullie mee 
en neem je een vriendje of vriendinnetje 
mee? We verzamelen om 19:15 in de 
Rotonde en rond 22:15 is het weer 
afgelopen. Opgave via info@club412.nl 
 
 

Vanaf 11 februari houdt ds. 
Winanda de Vroe, op  vier 
dinsdagavonden, een 
leeskring over het boek 
‘Groene Theologie’ van Trees 
van Montfoort. ( het beste 
theologische boek van 2019). 
In deze leeskring zullen we 
ons focussen op hoofdstuk 2, 
Het andere wereldbeeld van 

de Bijbel. De leeskring start op dinsdag 11 
februari om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het 
boek is te bestellen bij de (online) boekhandel.U 
kunt zich opgeven voor de leekring via e-
mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk of u 
kunt u inschrijven via de inschrijflijst die in de hal 
ligt.  

 
 
 

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 2 februari 
 
 

 
 
 

voorganger         : ds. Marja van den Beld   
ambtsdrager       : Jan Kos  
organist              : Kees Welmers 
lector                  : Henk Veldman  
ontvangst           : Gerda Groeneweg  
knd                     : Joke Marcelis 
koster                 : Gerby Oostra  
geluid                  : Rob Mackaij   
crèche                 :     

 
 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  

 
Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  psalm 65: 1, 3 
De stilte zingt U toe ,o Here     

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: Het licht van Gods ogen gaat over  

ons op 
A:        de zon van zijn vrede als een 
           nieuwe  dag                              
V:        Met vreugde gegroet en  
           gezegend met licht.   
A:       AMEN 
                                                    we gaan zitten 
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Kindertijd  
 
 
 
 

 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U’ 
 
V: Eeuwige God ver boven ons uit, 
    maar ook naast ons, als eén van ons, 
A: God die in ons woont, 
V: wij danken U voor het leven 
A: voor goedheid en vergeving, inspiratie 
en gemeenschap. 
V: Wij bidden om ontferming voor een 
wereld vol onmacht en onrecht 
A: waarin mensen rusteloos op zoek zijn 
naar zin, naar zichzelf, naar U. 
V: Wij bidden voor de mensen dicht om ons 
heen 
A: op wie wij aangewezen zijn. 
V: Wij bidden voor onszelf, 
A: God ontferm U over ons, kom ons 
tegemoet. 
Zo bidden en zingen wij:    
 

 
 
Loflied:  psalm 33: 1, 5 
Kom nu met zang en roer de snaren       
              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  
 
Genesis 1: 1-5 en 14-18, 26 en 27  (NBV) 
 
Lied:  162: 1, 2,3,6  
In het begin lag de aarde verloren  
 
Tweede lezing  
 
Mattheus 5: 1-16 (NBV) 
 

Muziek    
 

 
Uitleg en verkondiging 
 
 

Muziek    
 

 
Lied:  837:  1, 3 
Iedereen zoekt U, jong of oud 
 
 

 
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 uw kind uit de 
crèche ophalen 

 
De 1e collecte is voor  
 Kerk in Actie(werelddiaconaat) 
De 2e collecte is voor de eigen 
kerk  

 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: lied  451: 1, 2, 5  
Richt op uw macht, o Here der heerscharen
    

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. 
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