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voorganger     : ds.Marja van den Beld   
ambtsdrager   : Marjan  van Wijngaarden    
lector               : Henk Veldman 
organist           : Kees Welmers  
ontvangst         : Corrie Mackaij  
kinderkerk        : Liesbeth Verhagen 
koster               : Evert Niemeijer 
geluid               : Rob Mackaij  

     cantores           : Anc Burggraaf  
                                Wini Zaaijer 

    
 

Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  
 
Stilte - Aansteken van de kaars 
 

we gaan staan 
 

Openingslied: 280 vers 1en 2 
De vreugde voert ons naar dit huis 
   
    
Bemoediging en 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:       …..   
A: AMEN 
                                                                                  

we gaan zitten 
  

Kindertijd  
 
Lied: 280 vers 3 
 
Kyriëgebed  
V: Eeuwige God, neem van ons de onrust 
A: het jagen door de tijd 
V:het piekeren, de zorgen 
A: de onmacht en de spijt. 
V: neem van ons de twijfel 
A: het rusteloze gaan 
V: het steeds weer zoveel moeten 
A: het nooit genoeg gedaan. 
V: God, wees te vinden voor ons 
A: wees in ons en met ons. 
A: Amen 
 
  
Loflied: Ps. 92 vers 2 
Gezegend zal Hij wezen        
           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:  
1 Kronieken 21: 1- 19 
 
Muziek 
 
Tweede lezing:  
Mattheus 24: 15 t/m 34 
 
Lied: 416 vers 1 en 3 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek   
De kinderen komen terug 
 
 

Aandacht voor de kinderen                                                   
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Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 
 
 
Mededelingen  
 
 

Op weg 
we gaan staan 

 
Lied om van hier te gaan:{Dienstboek} 
 

 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve   God, 

 wees met ons in al het lijden   

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht   

nabij ons in donkere tijden. (bis)  

  

Behoed en bewaar Jij ons,  

lieve God  en geef geloof en vertrouwen:   

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.   

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (bis)  
 

 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

 omgeef Jij ons met jouw zegen.   

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn   

en zet ons op nieuwe wegen. (bis)  
 
 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

 

 

 

Inzameling van de gaven  
U kunt uw gaven bij het verlaten 
van de kerk in de mandjes in de 

hal deponeren. 
De 1e collecte is voor Exodus 

NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerk  Oisterwijk.  

 
De 2e collecte is voor de eigen 
kerk 

NL10 RABO 0373 711 581 
t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk 

 
 

 
Aanmelden voor de vieringen op zondag is 
verplicht. 
Reserveren voor de dienst  van  
29  november kan t/m 27november. 
reserveren@pkn-oisterwijk.nl 

 
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 

 

 

 

Agenda 

 

 

Schoenendoosactie, doe je ook mee? De 

schoenendozen kun je inleveren in de ruimte van 

de Kinderkerk.  

 

29 november Adventsconcert Elckerlyc 

Speellieden. Aanvang concert is 14.30 uur, duurt 

ongeveer een uur en heeft (vanwege corona) geen 

pauze. De entree is gratis; na afloop vragen de 

muzikanten een vrijwillige bijdrage. - Zie ook de 

nieuwsberichten op lodewijkskerkje.nl. 
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