
Inzameling van de gaven  
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk  
in de mandjes in de hal deponeren. 
Beluistert u de dienst online dan kunt u uw 
gaven overmaken naar diverse 
rekeningnummers. Deze kunt u vinden op 
onze website en in de nieuwsbrief. 

 
 
De 1e collecte is voor de 
eigen diaconie 

 
 
 
De 2e collecte is  
Landelijk: Kerk en Israel  

 
In blijvend gesprek 
met het jodendom: 
De relatie met het 
volk Israël is voor de 
Protestantse Kerk in 
Nederland een 
essentieel element 
van de eigen 
identiteit. Ze voelt 
zich onopgeefbaar 
verbonden met 
Israël vanwege 

Gods geschiedenis met dit volk en de 
joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. 

 
En dan is er koffie  

     verzorgd Jacqueline 

Groenewegen 
 

Samen ……maar wel op 1,5 meter van 
elkaar. 
 
 
Aanmelden voor de vieringen op zondag 
is verplicht. 
Dit kan voor de dienst van zondag 11 
oktober door voor donderdag 8 oktober tot 
22.00 uur een mail te sturen naar 
scriba@pkn-oisterwijk.nl 
Dan hebben we tijd genoeg om de dienst 
goed en veilig te organiseren. Als u zich niet 
aanmeldt, kunt u helaas niet komen. 
.  

 
De viering is de hele week nog te 
bekijken op de startpagina van 
onze website www.pkn-

oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie 
van deze dienst. 

 

 

 
 

Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

 
Zondag 4 oktober   2020 

 
 

Thema: Jona leerde in Ninevé 
barmhartig te zijn | Echt geloof 

 

 
 

 
 

 
voorganger         : Ds. Wil van Egmond 
ambtsdrager       : Jan Marcelis 
lector                   : Henk van der Linden 
organist               : Ton Akkermans  
ontvangst            : Amy Hoogeland 
kinderkerk           : Liesbeth Verhagen 
koster                  : Fred Hoogeland 
geluid                  : Patrick Ooms  
cantores              : Herma Apperloo 
                              Henk Veldman 

 

 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 

 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  283: 1, 2 en 3 . 
1: “In de veelheid van geluiden”  
2: “En van overal gekomen” 
3: “Want wij mensen op de aarde” 
      

we gaan staan 
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Bemoediging (en groet/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 ook ons door die Geest die 
Jezus leidde inleven, sterven en 
nieuw begin 

A: AMEN 
 

  we gaan zitten 

 
Lied: 283: 4 en 5  
4:“Laat uw dauw van vrede dalen “ en 
5:“Die ons naam voor naam wilt noemen” 
 
Kindertijd  
 

 
 
Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U''   
 
Loflied: 713: 1, 2 en 5  
1: “Wij moeten Gode zingen 
2: “Hij schenkt de levensadem 
5: “Wij moeten Gode zingen         
        
 

Woord 
Groet 
 

V:  Vrede voor u 
A: Vrede voor de wereld 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Lezing: Jona 3 vers 10 tot en met 4 (NBT) 
 
Lied: 178: 13, 14 en15 
13 “Jona luisterde naar God” 
14 “Zo kwam Jona uit het donker “ 
15 “Zo ging Jona toch gehoorzaam” 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 

 

 
Muziek: Koraalbewerking ‘Was Gott tut 
das ist Wohlgetan’  
(Johann Gottfried Walther / Pachelbel)  
 
De kinderen komen terug. 
 

 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Lied: 935  
“Je hoeft niet bang te zijn “ 
 
 

 
Antwoord 

 
Gebeden, acclamatie : 
bevestig ons in het geheim, 
dat wij elkaar tot zegen zijn 
 
Stil gebed,Onze Vader 
  
 

Mededelingen  
 

 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 993     

we gaan staan 

1: “Samen op de aarde“ 
2: “wat Hij heeft geschapen”  
3: “’t-Westen en het oosten” 
4: “ om zijn naam te prijzen” 
5: “Israel, Egypte” 
6: “want Hij zal verzoenen” 
7: “Kerk en wereld samen “ 
 
 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

 


