
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 1 
 
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 6 januari 2019 

VOORGANGER:                  ds. Arie Molendijk  

ORGANIST:                         Piet Hulsbos   

LECTOR:                              Jort Bakker   

OUDERLING VAN DIENST: Rineke de Bruin-Beneder  

DIAKEN VAN DIENST:        Ditteke Dercksen  

INZAMELING:                     Diaconie/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.  

 

 



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: Betlehem, o uitverkoren stad: LIED 498: 1 en 3  

(daarna gaan we zitten)   

 

De kinderen gaan naar de KAD/Verhalenboom/DKDD 

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied: Betlehem, o uitverkoren stad, LIED 498: 4 en 5 

 
RONDOM HET WOORD 
Inleidende woorden 



Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6 

Zingen: Toen midden in de wintertijd, LIED 495: 1 t/m 5 

Tweede lezing: Matteüs 2, 1-12 

 

Zingen: Wij trekken in een lange stoet, LIED 506 

Verkondiging 

 

Zingen: Komt, verwondert u hier, mensen , LIED 478: 1, 2 en 4 

 

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):Hoe helder staat de morgenster, LIED 518: 1, 3  

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met   

 



MEDEDELINGEN 

Nieuwjaarsconcert in Oude Kerk Heemstede en een toost op 

het nieuwe jaar! 

Vanmiddag organiseert de Stichting Vrienden van de Oude Kerk (StOK) om 

16.00 uur het traditioneel Nieuwjaarsconcert met een bubbel in de Oude Kerk 

aan het Wilhelminaplein in Heemstede. De zaal is open vanaf 15.30 uur. Door 

Piet Hulsbos (orgel) en Roel Stern (traverso en dwarsfluit) wordt een 

concert  gegeven met barokmuziek van Bach, Telemann en anderen. Piet 

Hulsbos werd na zijn  conservatoriumopleiding de “huisorganist” van de Oude 

Kerk en dirigent van een aantal koren. Roel Stern heeft na zijn 

conservatoriumopleiding carrière gemaakt als fluitist en is eveneens dirigent 

van enige koren. Nu onlangs een groot aantal orgelpijpen weer op toon zijn 

gebracht klinkt het orgel weer zoals ze klonken in de 18
de

 eeuw. In feite 

luisteren we weer naar het geluid uit het verleden. Heel bijzonder om te 

luisteren naar de klanken zoals Bach die bedoeld heeft! 

Na afloop van het concert(je) kunnen de bezoekers elkaar onder het genot van 

een glas een goed 2019 toewensen. De toegang is in beginsel vrij maar er 

wordt wel een schaalcollecte gehouden ten bate van de instandhouding van 

de Oude Kerk. Het Stichtingsbestuur suggereert een gift van € 15 pp. 

Iedereen is van harte welkom! Indien vervoer gewenst wordt voor het bijwonen 

van het concert kunt u bellen naar: 023 5295911. 

 
Dinsdag 8 januari wordt in de Grote zaal van de Pauwehof de film ‘Down to 

Earth’ vertoont. De voorstelling begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. 

Gesprek na afloop over wat de film teweeg bracht o.l.v. Elisabeth Vas Nunes.  

 

Op donderdagmiddag 17 januari is de eerste bijeenkomst van de 

Koffie/Theekring in het nieuwe jaar. Aanvang 14.30 uur in de Pauwehof. Dit 

maal zal Ethiopië in de schijnwerpers staan. Pia Wolthuis komt vertellen over 

dit land. U bent van harte uitgenodigd. Voor vervoer kunt u contact opnemen 

met Wil van Lavieren. 


