
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag   16 februari 2020 
 

 

 
 

 
Afscheid van Judith Ooms-Rickelt  

als jeugdouderling in onze gemeente 
 

Bevestiging van Dorien Kleine Rammelkamp en  
Floortje Weug-Verhoek 

 
als jeugdouderlingen in onze gemeente 

 
Waar hoop je op? 

~Exodus 1~ 
 

voorganger : ds. Winanda de Vroe  
ambtsdrager : Marjan van Wijngaarden  
lector : Cisca Jägers  
organist : Hans Weening  
ontvangst : Amy Hoogeland  
kindernevendienst : Sandra van Triet  
koster : Fred Hoogeland  
geluid : Rienk Lammers  
jeugdkerk : Patrick Ooms  
crèche : Michèle Charrier  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IiehYuCQ&id=19A6033BC9E8A649B3FD3C5C739D6E8744AE9728&thid=OIP.IiehYuCQCyrRF3b0VtxXLgHaHa&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e7/5c/a4/e75ca46d02f3c77b4471ac7abf75cc2b--church-kind.jpg&exph=236&expw=236&q=geloof+hoop+liefde+plaatjes&simid=608025720535779132&selectedIndex=7
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Voorbereiding 

 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  

 
Aansteken van de kaars  

 
Openingslied: 280,vers 1, 2, 3, 4 en 7                                                                                                                
De vreugde voert ons naar dit huis                                                                           
                                               we gaan staan 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in 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 
 
Afscheid van Judith Ooms-Rickelt als jeugdouderling 
 
Bevestiging van Dorien Kleine Rammelkamp en Floortje Weug-
Verhoek als jeugdouderlingen  
 
Inleiding 
~ 
Lofprijzing 
~ 
Bemoediging 
 
 
De nieuw te bevestigen ambtsdragers gaan staan  
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Voorganger:  
Geliefde zusters, die nu voor het eerst geroepen wordt tot het 
ambt van ouderling  in deze gemeente:  
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God 
zelf tot deze dienst bent geroepen?  
Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en 
wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?  
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor 
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg 
brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer 
kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de 
orde van onze kerk?  
 
Wat is daarop jouw antwoord, Dorien Kleine Rammelkamp? 
… 
 
Wat is daarop jouw antwoord, Floortje Weug-Verhoek? 
 … 
 
Voorganger:  
Broeders en zusters, 
laten wij bidden tot God 
in gemeenschap met heel de Kerk 
in hemel en op aarde, 
dat Hij zijn genade geeft aan hen 
die Hij roept als ouderling.  

 
 

De te bevestigen ambtsdragers knielen  
 
Handoplegging 
 
De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk 
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We zingen lied 362: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
vers 1 en 2 
  
AANVAARDING EN VERWELKOMING  

Allen staan  
 
Voorganger:  
Gemeente,  
dit zijn uw nieuwe ouderlingen. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in hun ambt? 
 
Allen die hiermee instemmen: 
Ja, dat willen wij van harte. 
 
De nieuwe ambtsdragers voegen zich bij de kerkenraad 
 
Kinderlied: 167, Vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
Weet jij ook waar Mozes is? 
 
Kindertijd 
 
Filmpje: Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar 
 
Kyriëgebed met de kinderen 
 
Loflied: De Heer is mijn bevrijder – Opwekking 826       
           
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Woord 
 
Groet 
 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Exodus 2 (NBV) 
 
Lied: 738, Kom zing het lied van Eva, vers 1 en 2 
 
Tweede Lezing: Mattheüs 19: 13-15 (NBV) 

                                                     
 
Lied: Laat de kind’ren tot Mij komen  
   
Laat de kind'ren tot Mij komen,  
alle, alle kind'ren.  
Laat de kind'ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind'ren.  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open.  
Laat ze allen groot en klein  
bij Mij binnen lopen.  
   
Laat de mensen tot Mij komen  
over alle wegen.  
Laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen!  
Want de poorten van mijn rijk  
gaan ook voor hen open.  
Als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnen lopen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Kort orgelspel 
 
Lied: 168, When Israel was in Egypt’s land 
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Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Aandacht voor de kinderen  
 

Mededelingen en inzameling van de gaven    
Eerste collecte is bestemd voor eigen diaconie,  
de tweede collecte is bestemd voor eigen kerk (kerk op schoot) 

  
Tijdens de collecte kunt u uw kind uit de crèche ophalen  
 

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 kunt u afscheid nemend jeugdouderling 
Judith Ooms-Rickelt en de twee nieuwe jeugdouderlingen Dorien 
Kleine Rammelkamp en Floortje Weug-Verhoek de hand 

schudden. U ben allen van harte uitgenodigd in de 

Voorhof om elkaar te ontmoeten en nog wat na te 
praten. Er is koffie, thee en limonade. 
 

 

 
 

 
 



 7 

 
Agenda 
 

- 16 februari, 14.30 Lodewijkskerkje, Valentijnsconcert door 
leeringen van LokaalZes 
 
 

- Dienstenverkoop -Protestantse Gemeente 
Oisterwijk Zaterdag 21 maart 2020 

- Op zaterdag 21 maart  
organiseren de SaGe 

Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Tilburg  weer een  Dienstenverkoop. Er 
komen 35 kavels onder de hamer, die 
tegen een vaste aantrekkelijke lage prijs 
worden verkocht. Vanaf 12.00 kunt u zich 
als koper registreren en een bordje krijgen, 
waarmee u kunt meebieden. Om 13.30 uur 

begint de verkoop.  Dit jaar gaat het geld naar ons KIA 
project "Moldavie”. Benieuwd wat er allemaal wordt 
aangeboden? Neem dan de infoflyer  uit de hal mee.                                                                           
Kerk In Actie:  Genieten van elkaars talenten! 

 

 
 
 

 
 
 

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 
 
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
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