Inzameling van de gaven
1e collecte is bestemd voor het
Kerk in Actie project Moldavie.
NL02 RABO 0373 7362 66
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Oisterwijk.

Protestantse Gemeente Oisterwijk
c.a.

Ondersteuning voor de ouderen en
kinderen. In het dagcentrum Bethania
worden kinderen ondersteund bij het
maken van huiswerk, krijgen van een
maaltijd en psychosociale hulp. Ook
voorziet Bethania de meest kwetsbare
ouderen van thuiszorg en een warme
maaltijd.

Orde van dienst
Zondag 28 augustus 2022

2e collecte is bestemd voor de
eigen kerk. NL10 RABO 0373
711 581 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Oisterwijk.
Ook kunt u uw gaven in de mandjes bij
de uitgang deponeren.

Agenda
ZomerZin expositie ‘Mystic Lights’
Roden draden in de macro-opnames zijn
mossen en licht. Kijk vanuit een
innerlijke stilte naar moeder natuur. Te
bezichtigen: 27 aug, 3, 10 en 11
september ’s middags.
Zomer BBQ, 27 aug. 17:00 uur in
Hilvarenbeek.
Startzondag 11 september
Dit is een bijzondere viering, want Jens
stapt over van de Kinderkerk naar de
Jeugdkerk. Tevens start het nieuwe
kerkelijke seizoen, het jaarthema is ‘Aan
Tafel!’. En het is een familieviering,
waarbij we ons verdiepen in de ‘Bruiloft
te Kana’. We sluiten de viering af met
een gezamenlijke lunch.
Vier jij met ons mee?

ge

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

Ver

et de herbergzaamheid niet
(Hebreeën 13:2)

voorganger
ambtsdrager
lector
organist
ontvangst
koster
geluid

: ds. Bram Grandia
: Jan Baan
: Wini Zaaijer
: Ton Akkermans
: Ria Wiersma
: Ton Groenewegen
: Rienk Lammers

Voorbereiding

Tweede lezing: Hebreeën 13: 1-3
Lied: 320: 3 en 4
Wie oren om te horen heeft

Muziek ~ Stilte
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars

Evangelielezing: Lucas 14: 1-6
Openingslied: 113
Prijs, halleluja, prijs de Heer

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:
A:
V:
A:

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Lied: 320: 5
Wie oren om te horen heeft
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied: 686
De Geest des Heren heeft

EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT
BEGONNEN IS

…
door Jezus Christus, onze Heer
AMEN

we gaan zitten

Kindertijd

Antwoord
Gebeden, afgesloten met stil gebed en
gezamenlijk gesproken Onze Vader
Na iedere intentie zingen we lied 368j

Lied: 568a (3x)
Ubi caritas
Kyriëgebed, na iedere intentie lied 367d
Mededelingen

Op weg
Lezing: Psalm 113

Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

Lied om van hier te gaan: 691
De Geest van God waait als een wind

we gaan staan

Loflied: 117d (3x)
Laudate omnes gentes
we gaan staan

Zending en Zegen met gezongen ‘Amen’

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

Inzameling van de gaven
Informatie over de collecte en de
betalingswijzen staan op de achterkant
van deze liturgie.

Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing: Deuteronomium 24: 17-22
Lied: 320: 1 en 2
Wie oren om te horen heeft

Na afloop van de dienst bent u
van harte uitgenodigd om
elkaar te ontmoeten en nog
wat na te praten. Er is koffie,
thee en limonade.

