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Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag   30 oktober 2022 
 

Gedachteniszondag 
 

 
voorgangers             
 
ambtsdrager           
lector                     
organist                  
ontvangst               
koster                                   
kinderkerk              

     beeld en geluid                       
  
 

 

ds. Winanda de Vroe 
Pastor Lianne van der Wel 
Ivon Withaar 
Pastor Lianne van der Wel 
Ton Akkermans 
Herma Apperloo 
Gerby Oostra 
Annemarie Kuijsten 
Marcel Berende 
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Voorbereiding 
 
Woord van welkom - Stilte - Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 1005, Zoekend naar licht,  
hier in het duister, vers 1, 2 en 4 
      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: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
    door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 
 
Kinderverhaal: Als je verdrietig bent van Toon Tellegen 

Hierna gaan de kinderen naar de 
kinderkerk 
 

Kyriëgebed: 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 
Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
 
Loflied: 281, Wij zoeken hier uw aangezicht, vers 6 en 9  
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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 Schriftlezing: Psalm 23 (NBV 21) 
 
Lied: Psalm 23c, Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
vers 1 en 2 
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-10 (NBV 21) 
 
Lied: Psalm 23c, vers 3 en 5 
 
Overdenking en Verkondiging 
 
We luisteren naar Stef Bos, Verstild in steen 
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Stef bos - Verstild in steen 
  
Het hart was koud, 
Het woord was stil. 
De wind stak op, 
De regen viel. 
De lucht was grijs, 
Het vuur verdween. 
Ik zag jou naam verstild in steen. 
De hemel leek 
Zo ver van mij. 
De grijze grond was zo dichtbij 
Ik was nog nooit zo klein geweest. 
Ik zag jou naam verstild in steen. 
Opeens een stem 
Van binnen uit. 
Een stille schreeuw, een zacht geluid. 
Mijn hart stond op, de angst verdween. 
Ik zag jou naam verstild in steen. 
Ik liet jou los, ik liet jou gaan. 
Ik zal talloos, wat geweest is blijft bestaan 
Ik zag het licht, ik vond de rust 
Ik zag de ruit, zag de wolken in de lucht. 
Mijn hart stond op, de angst verdween. 
Zag jou in alles om mij heen. 
Mijn hart stond op, de angst verdween. 
Zag jou in alles, in alles om mij heen. 
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We noemen de namen 
van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen 

 
Lilian Moningka - de Groot,82 jaar 

geboren 25 februari 1939 
overleden 6 november 2021 

 
Gerrit- Jan Hoitink, 88 jaar 
Geboren 1 september 1933 
Overleden 14 oktober 2021 

 
Rudolf Ferdinand Wienbeck, 88 jaar 

geboren 23 augustus 1933 
overleden 4 december 2021 

 
we zingen: 

Als alles duister is                                                                         
(lied 598) 

 
Johanna Jacoba Maria Griek - van Eindhoven, 54 jaar 

geboren 31 oktober 1967 
overleden 11 december 2021 

 
Joannes Josephus Cornelis M. Heerkens, 65 jaar 

geboren 25 mei 1956 
overleden 14 december 2021 

 
Maria van Horssen - de Haas, 81 jaar 

geboren 2 januari 1940 
overleden 21 december 2021 

 
we zingen: 

Als alles duister is                                                                        
(lied 598) 
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Rokus van der Ham, 89 jaar 
geboren 16 juli 1932 

overleden 23 december 2021 
 

Johannes Petrus Arnold, 94 jaar 
geboren 18 maart 1927 

overleden 25 december 2021 
 

Hermanna Johanna Begeer, 84 jaar 
geboren 30 april 1937 

overleden 17 januari 2022 
 

we zingen: 
Als alles duister is                                                                          

(lied 598) 
 

Hermanus Bernardus Schouten, 82 jaar 
geboren 8 september 1939 
overleden 22 januari 2022 

 
Willemijntje den Hartog – Wijgers, 82 jaar 

geboren 6 mei 1939 
overleden 23 januari 2022 

 
Gini Klompmaker – Vree, 85 jaar 

geboren 13 juni 1936 
overleden 1 februari 2022 

 
Woutje Wijnstekers – Dekkers, 91 jaar 

geboren 25 maart 1930 
overleden 19 februari 2022 

 
we zingen: 

Als alles duister is                                                                        
(lied 598) 
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Roelf Hendrik van Dalen, 80 jaar 
geboren 8 september 1941 
overleden 20 maart 2022 

 
Renee Jolanthe van der Ham, 58 jaar 

geboren 11 juni 1963 
overleden 18 mei 2022 

 
Henriette Maria Theodora  

van der Schoot - Korse, 77 jaar   
geboren 15 februari 1945 

overleden 17 augustus 2022 
 

Wij ontsteken een kaars voor de mensen  
van wie de naam vandaag niet heeft geklonken,  

maar die ons dierbaar waren 
       

 
 
 
 
 

we zingen: 
Als alles duister is                                                                        

(lied 598) 
 

(Na afloop van de viering mag u een kaarsje voor uw 
dierbare(n) ontsteken in het stiltecentrum) 
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Afsluitende woorden 
 

 
 
 
We zingen: Kan ik ooit  
(op melodie van “What a friend we have in Jesus “) 
 
Kan ik ooit wel verder leven 
in een wereld zonder jou. 
Waar is alle zin gebleven, 
elke helderheid is grauw. 
Nooit meer samen in de regen, 
nooit meer samen in de zon. 
Hoe vind ik nu weer de wegen 
die ik eerst bereizen kon. 
 
’s Is alsof ik weer moet leren 
hoe ik verder lopen moet. 
Stap voor stap weer te proberen, 
toch een toekomst tegemoet.  
Nooit meer echt dat veilig delen, 
verder ‘ik’ in plaats van ‘wij’. 
‘k Weet dat dit verdriet moet helen. 
Nu ben jij nog te dichtbij. 
 
‘k Weet dat ooit een tijd zal komen 
dat ’t ergst gesleten is. 
Dat ‘k mezelf weer heb hernomen 
maar dat niets vergeten is. 
Altijd blijf je in mijn gedachten. 
Altijd hoor je echt bij mij. 
Alle dagen, alle nachten, 
dat gevoel gaat nooit voorbij. 
(tekst: Co van Doesburg, melodie: Charles Converse) 
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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 
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
 
De kinderen komen terug in de kerk  

 
Op weg 

 
Slotlied 793, Bron van liefde, licht en leven 
We gaan staan 
 
 
 
 
 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
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Inzameling gaven 
De eerste collecte is voor het Alzheimer Café 
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 hierboven 
vermeld staan 
 
 

           
   Diaconie  Kerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
Agenda 
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Donderdag 3 november- Rotonde -Tijd 16:30 - 17:30 uur 
Deze basiscatechese is voor 
tieners van 10-14 jaar. Je leert van 
alles over de kerk, het Christelijke 
geloof en de Bijbel. Wij vinden het 
leuk als jij ook komt op donderdag 
van 16:30-17:30 uur in de Rotonde. 

De laatste Basiscatechese van dit jaar is op 8 december. 
 
Dinsdag 01 november -Kerk/Voorhof - Tijd:19:30 

Op dinsdagavond 1 november 
ben je van harte welkom op de 
gemeenteavond. Ben je er ook 
bij? Er komen belangrijke 
onderwerpen aan bod, waarbij 

het goed is als zoveel mogelijk gemeenteleden daar ook 
hun licht over laten schijnen. 
 
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, 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 
Smartfoon of met een tikkie  betalen. 
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