
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 

Licht op de Lezing ~ 11 februari 10.45-11.45. 
Onder leiding van ds. Winanda de Vroe lezen 
we de schriftlezing voor zondag 16 februari. 
We praten over wat de tekst voor ons betekent 
en welke vragen er bij ons opkomen. Iedereen 
is van harte welkom. 

Leeskring ‘Groene Theologie’ ~  
start 11 februari, 20:00 uur 
Vanuit een ecologisch perspectief bekijken we 
het thema schepping en de zorg voor de 
schepping. Teksten waarin het gaat over Gods 
relatie met de dieren; en teksten waarin de 
redding of de toekomst van de aarde aan de 
orde is. 
De andere data zijn: 3 maart, 24 maart en 14 
april. Opgeven kan bij ds. Winanda de Vroe. 

Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’ ~     
14 februari om 14:00 uur in de Huiskamer van 
De Voorhof. 

SaGe inspiratiedag Jeugd, gezin en toekomst 
~ 15 februari 11:00 uur. Iedereen die actief is in 
het jeugd- en jongerenwerk is welkom.  

Club 412 ~ 15 februari,19:30 uur in de 
Rotonde. 

Jeugdkerk ~ 16 februari om 10:15 uur in De 
Rotonde. 

Valentijndsconcert door leerlingen van 
LokaalZes ~ 16 februari om 14:30 uur in de 
Kerk. 

Studiedag Appèl Kerk en Israël ~ 17 februari 
van 10:45-15:00 uur in de Opstandingskerk te 
Tilburg.  

Gespreksgroep voor ouderen ~ 19 februari om 
10:00 uur in de Huiskamer van De 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 9 februari 2020 

Angst en Moed 
Exodus 1 

 

voorganger     :  ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager    :   Jantsje Bakkeren 
lector        :  Rianne Leenknegt 
organist       :   Ton Akkermans 
ontvangst      :  Françoise Ackermann 
kindernevendienst :  Liesbeth Verhagen 
koster        :  Evert Niemeijer 
geluid        :  Dirk Bakkeren 
crèche        :  Priscilla Berende 

http://www.pkn-oisterwijk.nl


Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 283 
 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: ...... 
 door Jezus Christus onze Heer 
A: AMEN     

we gaan zitten 

Kinderlied: 935 
 Je hoeft niet bang te zijn 

Kindertijd 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 

Lied: 42: 1, 5 en 7 
 Evenals een moede hindel 

Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U’ 

Loflied: 864: 1, 3 en 5 
 Laat ons de Heer lofzingen 

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: Exodus 1 (NBV) 

Lied: 738: 1 en 2 
 Kom zing het lied van Eva 

Tweede lezing: Mattheüs 5: 13-16 (NBV) 

Lied: 838: 1 en 2 
 O grote God die liefde zijt 

Uitleg en verkondiging 

Kort orgelspel 

Lied: 802: 1, 2 en 4 
 Door de wereld gaat een woord 

Antwoord 

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

de kinderen komen terug 

Aandacht voor de kinderen 

We luisteren naar het lied: 
No longer slaves 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
1e collecte is bestemd voor UAF. Deze 
organisatie zet zich in voor de ontwikkeling 
van gevluchte studenten en professionals, 
en voor hun integratie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk. 
Tijdens de collecte kunt u 
desgewenst uw kind uit 
de crèche ophalen. 

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 416 
 Ga met God en Hij zal met je zijn  

we gaan staan  

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 


