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INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

 
 

 

OUDE KERK, zondag 4 november 2018 

VOORGANGER:  Ds. Arie Molendijk 

PIANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Maaike Galle 

OUDERLING VAN DIENST: Ine Hensbergen 

DIAKEN VAN DIENST: Marty Oosting 

INZAMELING: Kerk in Actie (Najaarszendingsweek)/Kerkenwerk 

  

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. Pieter Terpstra, dienst van Schrift en Tafel.  



VOORBEREIDING 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

 

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

  

 

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  …drempelgebed…  

 

Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren: LIED 217: 1, 2 en 3  

(daarna gaan we zitten)   

 

De kinderen gaan naar de KAD/Verhalenboom/DKDD 

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied: De dag gaat open voor het woord des Heren, LIED 217: 4 en 5 

 

 
 



RONDOM HET WOORD 
Inleidende woorden 

 

Eerste lezing: Openbaring 4 

Zingen: Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, LIED 405: 1, 2 en 3 

Tweede lezing: Marcus 12, 18-27 

Zingen: Gij zijt de zin van wat wij zijn, LIED 760: 1, 2, 3 en 4 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hoor, een heilig koor van stemmen, LIED 726: 1, 2, 5 en 6 

 

Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden 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 

in eeuwigheid, Amen. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Slotlied(zo mogelijk staande): Ga met God en Hij zal met je zijn, LIED 416: 1, 3 

en 4 

 
 



ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met  

 

 

 
MEDEDELINGEN 
Attentie - Met ingang van 1 november zijn onze bankrekeningnummers 

gewijzigd 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”.  

 

 


