
 

Na afloop van de dienst worden de gaven 
van het land verkocht voor het goede doel: 
oogst moestuin, herfststukjes, 
adventskransen, baksels, etc. Ook kunt u uw 
nagels laten lakken, cupcakes versieren of 
spelletjes doen. Zo kunt u én de Kersttasjes 
voor vluchtelingen in het AZC steunen én met 
iets moois of lekkers weer naar huis gaan! 
Uiteraard kunt u ook enkel een gift 
overmaken op de rekening van de Diaconie, 
o.v.v. ‘Kersttas’. NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
 
U bent van harte uitgenodigd in de Voorhof 
om elkaar te ontmoeten en nog wat na te 
praten. Er is koffie, thee en limonade. 

Agenda 

14 november ~ Harpsong door Marja de Jong 
Old, Folk en wat Swing. Diepgang met een 
vrolijke noot, over het leven en de natuur. 
Laat je strelen door hemelse hardklanken en 
een stem van een fluweel.  
Entree: € 10,00; 15:00-16:00 uur 

21 november ~ Elckerlyc Speellieden 
Een vertrouwd concert waarin Brabants-
Vlaamse volktradities gelinkt worden met 
Hebreeuwse muziek. Op weg naar Advent.  
14:30-16:30 uur; gratis entree.  
 

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  

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 

Zondag 7 november 2021 

 

voorganger     :  ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager     :   Jantsje Bakkeren 
lector         :  Henk van der Linden 
organist       :   Hans Weening 
ontvangst      :  Amy Hoogeland 
kindernevendienst :  Sandra van Triet 
jeugdkerk      :  Judith Ooms  
koster        :  Fred Hoogeland 
geluid        :  Dirk Bakkeren 



Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars 

Openingslied: 218 
 Dank U voor deze nieuwe morgen 

we gaan staan 

Bemoediging en 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: ...... 
 door Jezus Christus onze Heer 
A: AMEN     

we gaan zitten 
 

Kindertijd 

Orgelspel 
De kinderen gaan naar de 
Kinderkerk. 

Kyriëgebed  
Iedere bede afgesloten met gesproken: 
ONTFERM U OVER ONS EN OVER ONZE NAASTEN 

Loflied: 713: 1 en 2 
 Wij moeten Gode zingen 

 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:  
Deuteronomium 24: 19-22 
Ruth 2: 2-9 en 14-19 

Lied: 718: 1 en 2 
 God, die leven hebt gegeven 

Tweede lezing: Matteüs 6: 24-34 

Lied: 718: 3 en 4 
 God, die leven hebt gegeven 

Uitleg en verkondiging 

Kort orgelspel 

Lied: 978: 1, 2 en 3 
 Aan U behoort, o Heer der Heren 

Antwoord 

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

Mededelingen 

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 425 
 Vervuld van uw zegen 

we gaan staan  

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

Inzameling van de gaven 
1e collecte is bestemd voor de 
eigen diaconie. NL02 RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerk Oisterwijk of 
direct met uw smartphone 
middels deze QR code.
 
2e collecte is bestemd voor de 
eigen kerk, specifiek het 
ouderenpastoraat. NL10 RABO 
0373 711 581 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of direct met uw 
smartphone middels deze QR code.


