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INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 
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OUDE KERK, zondag 20 januari 2019 

VOORGANGER:                  ds. Arie Molendijk  

ORGANIST:                         Piet Hulsbos   

LECTOR:                              Dineke Drost   

OUDERLING VAN DIENST: Pieter vd Hoeven  

DIAKEN VAN DIENST:        Hans vd Kroon  

INZAMELING:                     Oecumene/Diaconie  

  

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: De vreugde voert ons naar dit huis: LIED 280: 1 t/m 4  

(daarna gaan we zitten)   

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied: De vreugde voert ons naar dit huis: LIED 280: 6 en 7 

 

De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

samen:  voor we gaan, voor we gaan, steken wij een kaarsje aan 

Laat het licht maar stralen over de verhalen en de liedjes die wij zingen 

over alle mooie dingen die bestaan 



RONDOM HET WOORD 
Gebed 

Eerste lezing: Psalm 96: 1-8 

Zingen: Laudate omnes gentes, LIED 117d(driemaal) 

Tweede lezing: Johannes 2, 1-11 

Zingen: Wij willen de bruiloftsgasten zijn, LIED 525: 1, 2 en 3 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Zoals ik ben, kom ik nabij, LIED 377: 1 t/m 5 

 

Gebeden 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Tafelgebed: Geboren is een nieuwe dag 

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. 

 

Vredesgroet 

Delen van brood en wijn 

Dankgebed 

 



Slotlied(zo mogelijk staande): Liefde, eenmaal uitgesproken, LIED 791: 1, 4  

5 en 6 

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met   

 

 

 
MEDEDELINGEN 
Vanmiddag om 15:00 uur is er een Theeconcert in de Oude kerk. 

Optreden van The Guitar Connection,  Ger Oosterhaven en Daniël Antonie 

brengen hoogstaande klassieke gitaar muziek . Welkom! 

 
De retourenveloppe van ACTIE KERKBALANS  kunt u inleveren in de bus in de 

Pauwehof, in de brievenbus van de Pauwehof of retour sturen met de 

antwoordenveloppe. Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdragen! 

 

Op woensdag 30 januari van 14.30-16.30 zal een workshop bibliodrama 

plaatsvinden o.l.v. Arie Molendijk in de Pauwenhof.  U wordt van harte 

uitgenodigd om deel te nemen! Het verhaal van Sheba zal centraal staan in 

deze workshop en de kosten van de workshop zijn 10 euro. De gehele 

opbrengst zijn voor het project Sheba Ethiopië van de diaconie. Opgeven kan 

door het noteren van uw naam op het bord van Sheba in de hal of via 

marty.oosting@ziggo.nl 

Bezinning & Verdieping 

Dinsdag 22 januari 20.00 uur in de Pauwehof: Hittjo Kruyswijk  

gaat met ons in gesprek over ‘DANKBAARHEID’ ( lees info in Wegwijzer). 

 

mailto:marty.oosting@ziggo.nl

