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OUDE KERK, zondag 28 oktober 2018 

VOORGANGER:  Ds. Suzan ten Heuw 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Ronald Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Alexander vd Voort Maarschalk 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: Hervormingsdag (KIA)/Exploitatie Wegwijzer 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag: 

Oude Kerk, 10 uur, ds. Arie Molendijk  

 

 
 

 



VOORBEREIDING 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

  

 

Groet, bemoediging en gedicht   

V: Vrede voor u en vrede voor jou. Vrede voor u allen, zoals wij op deze plaats 

bij elkaar gekomen zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze, om met elkaar te 

vieren, te bidden en getuige te zijn van ‘ongehoorde’ woorden.  

G: Amen 

V: Eigen Nederlandse vertaling van het gedicht Autumn van Jane Hirshfield, 

Paris Review, Issue no. 109 (Winter 1988)  

 

Zingen: LIED 216 Dit is een morgen als ooit de eerste couplet 1 en 2  

(daarna gaan we zitten)   

 

Kyrie  

 

Zingen: LIED 274 Wij komen hier ter ere van uw naam couplet 1, 2 en 3  
 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed 



Eerste lezing: Baruch 5:1-9 uit Buiten de vesting 

Zingen: Lied 315 Heb dank, o God van alle leven couplet 1 en 2  

Tweede lezing: Romeinen 8:18-25 uit de Willibrordvertaling 

Zingen: Lied 894 Wanneer ik zoek naar woorden couplet 1, 3 en 4  

 

Preek 

 

Zingen: LIED 364 Hoor Gij ons aan couplet 1, 2, 4, 5 en 6   

 

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk gesproken 

gnostische Jezusgebed 

 

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

ik geef u een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het 

verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Slotzang (zo mogelijk staande): LIED 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

couplet 1, 3 en 4 

 
 



ZENDING & ZEGEN 
V: (…) zij met u allen. 

G: 

 

 
 

 
MEDEDELINGEN 
Attentie - Met ingang van 1 november wijzigen onze bankrekeningnummers 

voor de vrijwillige bijdragen, Diaconie en de fondsen. Zie info Wegwijzer. 

 

8 november is er weer een koffie/theekring middag in de Pauwehof, aanvang 

14.30 uur. Deze keer komt de heer Arend Reinink vertellen met hulp van 

lichtbeelden over “Herfst, genieten zonder spijt”. Wilt u komen maar heeft u 

geen vervoer neemt u dan contact op met Wil van Lavieren, tel. 023 5286265. 

Iedereen is weer van harte welkom. 

 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u daar 

tevens de actuele “Bij de Dienst”.  

 

 


