
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 1 maart 2020 
 

 

Een teken van leven:  
Stel je voor 

 
voorganger  : Drs. W. van de Wouw. em.      
    (geestelijk verzorger, Nuenen) 
ambtsdrager  : Ivonne Withaar  
lector   : Gerda Groeneweg   
organist   : Kees Welmers  
ontvangst   : Francien van Dalen  
kindernevendienst : Liesbeth Verhagen  
koster   : Henny de Koning  
geluid   : Rienk Lammers  
crèche   : Judith Ooms   
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied        

 we gaan staan 

542: God roept de mens op weg te gaan  vers 1, 2 en 3. 
 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de 
Eeuwige 
A: DIE HET LEVEN WIL, EN NIET DE DOOD 

V: Maak ons ontvankelijk voor Uw kracht 
buiten ons, in ons.  

A: WEES ONS GENADIG EN ZEGEN ONS. 
V:           Almachtige God,... 

A: AMEN 

     we gaan zitten 

Project: Een teken van leven ~ Stel je voor 
 
Projectlied: Een teken van leven 

tekst: Erik Idema; melodie Lied 637 
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2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij,  
voor altijd ga Ik aan je zij.  
 
 
Kindertijd 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 

 

Kyriëgebed  
Afgesloten met Kyrielied 299j Om de mensen en de dieren 
vers 1 en 2  
 
Korte stilte  
 

Woord 
 
Groet 
V:  De Eeuwige zal met U zijn 
A: GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U.  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
 

Eerste lezing: Exodus 3: 1-18 
 
 
Lied 319: Alles wat er staat geschreven vers 1, 2 en 5 
 
Tweede lezing: Mattheüs 4: 11 
 

    Lied 539 Jezus, diep in de woestijn, vers 1 t/m 5 
 

 
Uitleg en verkondiging 
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Muziek  

De kinderen komen terug. 

 
 
Lied 324: Wat vrolijk over U geschreven staat vers 1,2 en 3 
 

Project: Een teken van leven ~ Stel je voor 
De kinderen vertellen over het project.  

 

 
 
 

Antwoord 
 
Dankgebed,  
 
Voorbeden met acclamatie  Lied 368d :  
 

 
 
afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 
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Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor de eigen diaconie 
De 2de 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:  
Lied  807: Een mens te zijn op aarde vers 1 en 5    

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
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 

 
Dinsdag  3 maart  Start Alpha - Cursus 
Deze vindt plaats aan de kerkstraat 95 
en begint om 18.30 uur 
Wat is Alpha?Met anderen op zoek gaan 
naar de zin van het leven. Dat is Alpha. 
Tijdens circa tien interactieve en 

gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof 
inhoudt. 
 

 Op vier dinsdagavonden vanaf 11 
februari houdt ds. Winanda de Vroe een 
leeskring over het boek ‘Groene 
Theologie’ van Trees van Montfoort. Dit 
boek is verkozen tot het beste 
theologische boek van 2019. De jury 

noemde het boek een hyper-urgent en noodzakelijk boek. 
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Het 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. De ecologische crisis vraagt namelijk 
om een herbezinning in denken, doen én geloven. ‘Groene 
theologie’ is een boek voor iedereen die duurzaamheid en 
geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden. 
Op dinsdag 3 maart vindt de tweede avond plaats; De 
andere data zijn  dinsdag 24 maart en dinsdag 14 april; De 
leeskring start 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 leeskring via                                                          
e-mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk of bij ds. De 
Vroe: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl. 
 

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! 

mailto:vormingentoerusting@pkn-oisterwijk
mailto:wdevroe@pkn-oisterwijk.nl
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Leest u de digitale nieuwsbrief van de kerk al? 

Nee? Stuur dan snel een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. 
Dan bent u altijd op de hoogte! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
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