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Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
Orde van dienst 

Gedachteniszondag  31 oktober2021 
 

 

 
‘Ruimte waar het licht kan komen….’ 

  
voorganger:     Pastor Lianne van der Wel en 
      Ds. Winanda de Vroe                                                                                             
ambtsdrager:      Ivon Withaar 
lector:                 Rianne Leenknegt  

            organist:     Agien Roelofs 
ontvangst:     Marjan van Wijngaarden 

   kinderkerk:          Priscila Berende  
koster:      Gerby Oostra 
beeld en geluid:  Marcel Berende  
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Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom -  Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: Psalm 119 vers 40    

we gaan staan    

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken.                                                                       

 
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 er altijd voor ons is 
A: DIE ONS BEWAART 
V: Genade, vrede en troost van God voor u en jou    
A:        AMEN                                                         we gaan zitten 

 
Inleiding op de dienst 
 
wij luisteren naar: 
 
‘Ruimte waar het licht kan komen’ 
 tekst: ‘tekstgroep Oecumenische Studentengemeente Utrecht  
muziek: Henny Vrienten.  

    
Ruimte waar het licht kan komen, 
wind kan waaien, adem stromen. 
Ruimte die doet leven. 
Stilte waar je God kunt horen, 
open hart en open oren. 
Stilte om te zijn. 
Licht waarin wij samen staan. 
Geest van God, raak gij ons aan, 
dat wij open gaan. 
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Kindertijd    ( Ds. Winanda de Vroe) 
 

 
 
Hierna zingen we samen :  
 
Lied 1005: 1, 2 en 4  ‘Zoekend naar licht’  

tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de KND 
 
1.Zoekend naar licht hier in het 
duister,   
zoeken wij U, waarheid en 
kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol 
luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn 
door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw 
huis. 
 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol 
zorgen 
zoekend naar hoop, troost in 
uw woord. 
Spreek door ons heen tot de 
verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn 
door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw 
huis. 
 
4. 
Zoekend naar troost zijn velen 
dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen 
koud. 
Maak ons een huis van levende 
stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn 
door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw 
huis. 
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Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Psalm 27: 1-5 De Heer is mijn licht,  
Lied 27a: 1,2,3 en 4 
 
Lector: 1.Als de kwade machten mij besluipen, 
als mijn lijf en leden zijn bedreigd, 
vijanden staan klaar om te overwinnen. 
Kijk ze vallen, languit! 
 
Gemeente zingt refrein: 
De Heer is mijn licht, 
mijn licht en mijn redding, 
waarom nog angst? 
Waarom nog angst? 
De Heer is mijn licht, 
mijn licht en mijn redding, 
waarom ben ik nog bang? 
 
Lector:   
2.Trok een leger tegen mij ten strijde, 
dan nog zou ik leven zonder vrees. 
Oorlog tegen mij? In de razernij 
zal ik bij hem veilig zijn! 
Gemeente zingt refrein: 
 
Lector: 3.Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen: 
altijd mogen wonen in Gods huis; 
elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid, 
als ik Hem daar ontmoet. 
Gemeente zingt refrein: 
  
Lector: 4.Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen, 
laat mij schuilen, zet mij op een rots. 
Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging 
en ik juich en ik zing: 
Gemeente zingt refrein: 
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Tweede lezing : Mattheus 5: 14-16 (NBV) 
 
Lied 838:1  ‘O Grote God die liefde zijt’  
 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

de kinderen komen terug 
Lied ‘Een venster door de tijd’,  op de melodie van lied 713. 
(tekst Alfred Bronswijk uit Rakelings nabij, uitg. Narratio) 
 
1.Breng ons de pijn te 
boven, 
verlos ons van de nacht. 
Leer ons in licht geloven, 
dat op de morgen wacht. 
Al leven wij ten dode, 
gebonden aan de tijd, 
Wees ons het woord, de 
bode, 
De taal van eeuwigheid. 

2.Leer ons die taal te 
spreken, 
als weerwoord op verdriet, 
als leven af moet breken, 
het oog slechts leegte ziet. 
Als wij vervuld van zwijgen 
het pad van raadsels gaan, 
wees dan de God van leven, 
die ons te na wil staan. 

 
3.Ga met ons mee langs wegen 
van afscheid en gemis, 
kom onze tranen tegen 
voor wat verloren is. 
Wij sterven hier ten leven, 
als zaad voor eeuwigheid. 
Wil ons uw uitzicht geven: 
een venster door de tijd. 
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Gedenken van de gestorvenen  
De namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden worden genoemd en er wordt een licht ontstoken, 
afgewisseld met het zingen van Lied 600: 1,3 en 5                             
‘Licht, ontloken aan het donker’  
 
1.* Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
3.** Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
5.*** Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 

De kaarsen mogen ontstoken worden  door de aanwezige 
familieleden.  Voor elke gestorvene één kaars.  Als u dit wenst 
mag u na afloop van de kerkdienst een eigen kaarsje ontsteken 
voor iemand die u lief was. Dit kan in het stiltecentrum. 

 
We noemen hun namen: 
 
12 november 2020   Feikje van Doorn-van Kammen 71 jaar 
14 november 2020   Afred Dirik von Behr  88 jaar 
23 december 2020   Adrianus Keij   81 jaar 
                   *  
12 januari      2021   Jacob Groeneweg  89 jaar 
26 april        2021   Willem Stuulen                 92 jaar 
  5 juni           2021    Robert Verheijke   58 jaar 

      ** 
  7 augustus  2021   Willem Albertus Kreuning  93 jaar 
  5 oktober     2021   Suzanna Alida van Berk-van Berk  81 jaar 
Voor wie in onze gedachten zijn , maar hier niet genoemd 
                 *** 
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     Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 
 
Mededelingen en aankondiging van de collectes 
 

Op weg 
 

Lied om van hier te gaan: 910: 1 en 2   
                                                                   we gaan staan 

 
1.Soms groet een licht van 
vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

2.Goddank, wij overdenken 
’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 

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. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl 
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Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor het 
Alzheiner café 
NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerk Oisterwijk  of direct met 
uw smartfoon middels deze 
QR code 

 
 
De tweede collecte is voor  de 
eigen kerk…. 
NL10 RABO 0373 711 581 
t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk of direct 
met uw smartfoon middels 
deze QR code 

 
 
                                                                                                     

U kunt ook  uw gaven ook in de mandjes bij de uitgang deponeren. 

 

Agenda 
Zondag 31 oktober- Fietstocht voor Moldavië- 
Deze is uitgesteld en verplaatst naar 15 mei 2022  

Zondag 7 november- Oogstdienst- 10.15 uur 

Wil iedereen iets meenemen voor 

de Oogstmarkt na afloop van de 

Oogstdienst. Dit kan zijn: 

groente, fruit, jam, zelfgemaakte 

koekjes, cake of taart, 

zelfgemaakte soep, hapjes, 

knutsels, kaarten of sieraden, of 

iets anders.  

Ook kunt u uw nagels laten lakken, cupcakes versieren of 

spelletjes doen. U mag ook alleen naar de Oogstmarkt komen (na 

de kerkdienst) of een bijdrage overmaken op de rekening van de 

diaconie, vermeld “Kerst tas”.  De opbrengst is bestemd voor de 

vluchtelingen van het AZC in Oisterwijk, “Aktie Kerst tas” 


