
 

 
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
Zondag 23 oktober 2022 

 

 

 
 

 

Voorbereiding 
 
 

Muziek 
 
Woord van welkom  
 

Stilte - Aansteken van de kaars 
 
 
 

Voorganger     : ds. Derk F. Blom 

Ambtsdrager : Marjan van Wijngaarden 

Organist : Hans Weening 

Lector : Henk van der Linden 

Ontvangst : Herma Apperloo 

Koster : Evert Niemeijer 

Geluid : Jan Marcelis 

Kinderkerk : Joke Marcelis 

   

   



 
 
 
Openingslied: 213, 1 en 2   
Morgenglans der eeuwigheid                          
                                                      we gaan staan 
 

 
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: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 
 

   we gaan zitten 

Kindertijd  
 
 
Lied met de kinderen: Lied 288 
Goedemorgen, welkom allemaal  
 
(tijdens het naspel gaan de kinderen naar kinderkerk) 
 

 
Kyriëgebed 
met gezongen 'Heer, ontferm U''   
 

 
 
 
 

  Loflied: 322, 1 t/m 3                          we gaan staan                                                                                      
Die chaos schiep tot mensenland  
                                                         we gaan zitten                                        

 
 

 
 



 
Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift  
 

 
Eerste lezing: Jeremia 14, 7 - 10 NBV 21 
 

 
Lied: 320, 1 t/m 5  
Wie oren om te horen heeft 
 
 
Tweede lezing:  
Lucas 18, 9 - 14 NBV 21 

 
Lied: 1001, 1 t/m 3 
De wijze woorden en het groot vertoon 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
(de kinderen komen terug) 
 
Lied: 942, 1 t/m 3 
Ik sta voor U in leegte en gemis 

 

   Aandacht voor de kinderen                   
 
 

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

 
 



 
 
Mededelingen  
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:Lied 416, 1 t/m 4    
Ga met God en Hij zal met je zijn 

    
                 we gaan staan                                 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
 
Inzamelinggaven 
 
De eerste collecte is voor KIA( werelddiaconaat)…. 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 
U kunt uw gaven 
 deponeren in de mandjes bij de uitgang 
 overmaken met de mobiel via de QR codes 
 overmaken op de bankrekening die in de liturgie  
 vermeld staan 
  

            
 Diaconie                    Kerk 
 

 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie, thee of iets fris. 
 

Agenda 
   1  November: Gemeente avond 
       Aanvang: 19.30 uur 
 

                 3  November~Basics, 16.30 – 17.30 uur 
 

 

 
 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.kerkdienst gemist 

 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienst/


 
 

 

Zondag 6 november- 10.15 -Kerk Oogstdienst:  
Wij roepen u op om van uw eigen oogst en gaven 
mee te nemen. Na afloop wordt de oogst 
verkocht* voor het goede doel: Kinderen van het 
Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Oisterwijk. 
Oogst: moestuin, fruit, jam, zelfgemaakte soep, 
hapjes, koekjes, cake of taart, herfststukjes, fles 

wijn,  adventskransen etc.; ook kunt u uw nagels laten lakken en 
cup cakes versieren. Zo kunt u én de kinderen van het AZC blij 
maken én  zelf 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. oogstdienst  NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk. * U kunt contant, 
met de QR code op uw smartphone of met een tikkie  betalen. 
 
Versterk landloze arbeiders in Pakistan 

70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van 

Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het 

dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts 

de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze 

mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun 

levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-

onderneming starten. NOAD, de partnerorganisatie van Kerk in 

Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro-

ondernemersgroepen. In deze groepen krijgen de landloze 

arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en 

begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro-

ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, 

alledaagse gebruiksartikelen,reparatie van fietsen of mobiele 

telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven 

zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor 

ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen. 

Help de landloze arbeiders in Pakistan. Maak uw bijdrage over 

op rekening van de diaconie NL02 RABO 0373 7362 66 ovv KIA 

collecte Pakistan. Hartelijk  dank! 
 


