
Agenda 
25 oktober 
2x Concert “An die ferne Geliebte” door o.a. 
Kathelijn van Dongen. Recital met werken 
van o.a. Mendelssohn Mahler en Brahms. 
14:30 - 15:15 uur (inloop 14:15 uur) &  
16:15 - 17:00 uur (inloop 16:00 uur) 
Entree is gratis, na afloop vrijblijvende gift 
Aanmelden: info@lodewijkskerkje.nl 

29 oktober 
Het O’Café in de Rotonde, start 20:00 uur. 
Houdt de Whatsapp-groep in de gaten m.b.t. 
het laatste nieuws.   

31 oktober 
Lichtjesavond, op het Kerkhof om 19:00 uur 
Een moment van herdenken en stilte op het 
kerkhof achter de kerk, o.l.v. ds. Winanda de 
Vroe. 

Aanmelden kerkdiensten: nieuw e-
mailadres! 
Reserveren voor de kerkdienst kan   
t/m vrijdag 18.00 uur via het nieuwe 
e-mailadres reserveren@pkn-
oisterwijk.nl. Uiterlijk zaterdagochtend 
krijg je een bevestiging. 

 

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   18 oktober  2020 

 

voorganger :  ds. Derk F. Blom 
ambtsdrager  :  Dorien Kleine Rammelkamp 
lector   :  Henk Veldman  
organist  :  Kees Welmers 
ontvangst  :  Corrie Mackay 
koster  :  Ton Groenewegen 
geluid  :  Rob Mackay 
zang   :  Winnie Zaaijer 
     Ank Burggraaf 
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Voorbereiding 

Muziek 

Woord van welkom  

Stilte - Aansteken van de kaars  

Openingslied:  601: 1 en 3 
 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 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 
  

Kindertijd 
Vanwege de herfstvakantie is 
er geen Kinderkerk.  

Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U'  

Loflied: 304: 1, 2 en 3 
 Zing van de Vader die in den beginne       
             
  

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Jesaja 45: 1 - 7 

Lied:  934: 1, 2 en 3 
 Ik ben 

Tweede lezing: 
Mattheüs 22: 15 - 22 

Lied:  992: 1, 2, 3 en 4 
 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  

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

Mededelingen 

Op weg 
Lied om van hier te gaan: 422: 1, 2 en 3 
 Laat de woorden die we hoorden    

we gaan staan 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

Inzameling gaven 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in 
de mandjes op de tafel 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 1ste collecte is voor Kerk in Actie - 
Wereldvoedseldag. In het kleine dichtbevolkte 
Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent 
van de inwoners van de landbouw. Deze collecte 
helpt de allerarmste boerinnen en boeren om 
hun economische positie te verbeteren, zodat zij 
hun gezin kunnen voeden en geld hebben om 
hun kinderen naar school te laten gaan. 
De 2de collecte is voor de eigen 
kerk.  

Als het droog is, bent u van harte uitgenodigd om 
buiten op de binnenplaats een kop koffie of thee 
te blijven drinken. Bij slecht weer is dit helaas 
niet mogelijk. Maar u mag natuurlijk altijd een 
andere kerkganger uitnodigen om bij u thuis 
koffie te komen drinken! 


