
Familieviering Zondag 12 februari 2023 

  
De weduwe van Sarefat 

Aan deze dienst werkten mee: ds Winanda de Vroe, Floortje Weug-
Verhoek (ambtsdrager) Ton Akkermans (organist), Henk van der 
Linden (lector), Francien van Dalen (ontvangst), Ton Groenewegen 
(koster), Rienk Lammers (geluid), diverse ondersteuning bij de 
activiteiten, Jacqueline Groenewegen (koffietafel), Judith Ooms 
(voorbereiding) en Dorien Kleine Rammelkamp (voorbereiding, 
liturgie). 



Muziek - Stilte 

Welkom - Aansteken van de kaars 

Openingslied: 218 ~ Dank U voor deze nieuwe morgen   
(we gaan staan) 

Inleiding op de viering 
   
Gebed 

Lied: 718 ~ God, die leven hebt gegeven 

Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1-16 

Lied: Eerlijk delen 

Uitleg 
* Meer info over de soort activiteit en de locatie staan op 
de achterkant van deze liturgie. 
* Ongeveer 30-45 min. kun je rondlopen langs de diverse 
activiteiten. Als de bel gaat, sluiten we de dienst 
gezamenlijk af in de kerk.  

Als we terug komen in de kerk, klinkt er zachtjes orgelmuziek 

Terugblik 

Lied: Je staat nooit alleen 

Gebeden afgesloten met het gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

Mededelingen 



Lied om van hier te gaan: 425 ~ Vervuld van uw zegen 
   (we gaan staan) 

Wegzending en Zegen met gezongen ‘Amen’ 

U bent van harte uitgenodigd in de Voorhof 
om elkaar te ontmoeten en nog wat na te 
praten tijdens de Brabantse koffietafel.  

 
Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor Kerk In Actie, de noodhulp 
nav de aardbeving in o.a. Syrie. NL02 RABO 0373 
7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
of middels de QR code (diaconie). 
In de nacht van zondag 5 op 6 februari werd de wereld 
opgeschrikt door een ongekend vreselijke aardbeving in 
Turkije en Syrië. De verwoestingen zijn enorm. Vele mensen 
liggen nog onder het puin. Mogelijk kan het dodental oplopen 
tot meer dan 20.000. Tienduizenden raakten gewond en meer 
dan honderdduizend mensen werden in een klap dakloos. 
Terwijl het volop winter is. Internationale organisaties 
hebben hun krachten inmiddels gebundeld. 

De tweede collecte is voor de eigen kerk. NL10 
RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk of middels de QR code (kerk). 

Agenda 
12 febr. Valentijnsconcert, LokaalZes, 15:00 uur 
16 febr. Basics (10-14 jaar) in de rotonde, 16:30 uur. 

diaconie

kerk



ACTIVITEITEN 

Activiteit Locatie Inhoud

Aandachtsmuur Kerkzaal
De weduwe had bijna niks meer 
in huis. Wie kan er bij ons in de 
gemeente aandacht gebruiken?

Ren je rijk
Rotonde 
(boven)

Hoeveel geld kun jij veilig naar 
de overkant brengen?

Geldtype
Kopieerkamer 
(boven)

Maak de quiz en ontdek welk 
geldtype jij bent. 

Brood-op-stokje Binnenplaats
De weduwe van Sarefat bakte 
brood voor Elia. Help jij mee?

Puzzelen & 
kleuren Huiskamer 

Ga aan de slag met een 
tekening of kleurplaat. Of maak 
een van de puzzels. 

Ga in gesprek Grote zaal
Praat door over het verhaal aan 
de hand van verdiepende 
vragen. 

Kruiken 
overgieten Binnenplaats

De olie en het meel raakte niet 
op. Kun jij de kruiken 
overgieten zonder te morsen?

Brood Herman Hal

Neem Herman mee naar huis, 
verzorg hem, zodat hij kan 
vermenigvuldigen en deel 
Herman vervolgens uit. 




