
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 9 
 
INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

BIJ DE DIENST: WELKOM VANDAAG in de Oude Kerk! Misschien kom je hier 

vaker, misschien niet zo vaak, misschien wel voor het eerst. Hopelijk voel je je 

hier op je gemak. Vandaag vieren wij het avondmaal- samen met heel veel 

kinderen. Zij ontvingen voor vandaag een eigen uitnodiging. Zij zijn- net als 

ieder ander- welkom bij dit feest. In het vieren van het avondmaal licht iets op 

van de wereld zoals God die bedoelde: waar je welkom bent en waar je mee 

mag doen!  Dus: hang de slingers op en de vlaggen uit! Want het is feest 

vandaag!   

 

OUDE KERK, zondag 3 maart 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Corin Verburg 

OUDERLING VAN DIENST: Rineke de Bruin-Beneder 

DIAKEN VAN DIENST: Ditteke Dercksen 

INZAMELING: Diaconie/Bloemenfonds 

  

  

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 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:  ZOMAAR EEN DAK, LIED 276: 1 EN 2 

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: LOF, EER EN PRIJS ZIJ GOD, LIED 704:3 

 

RONDOM HET WOORD 
Gebed 

Uit de Bijbel: MATTEÜS 22, 1-10 (14) 

 



Verkondiging  

 

Ons wil de geest van Christus raken / die ons de macht van liefde toont 

die het verschil zal kunnen maken / en nieuwe hoop weer in ons woont 

 

Want Christus leeft en zal ons voorgaan /  hij geeft ons mee wat liefde doet. 

Wij mogen hier opnieuw beginnen / want God maakt alles nieuw en goed. 

 

In dit geloof staan wij hier samen, geven elkaar wat liefde doet 

wij mogen hier opnieuw beginnen want God maakt alles nieuw en goed. 

 

SAMEN DELEN 
Gebeden  

Mededelingen en Collecte 

 

De kinderen komen binnen en dekken de tafel 

 

We zingen: DE TAFEL VAN SAMEN, LIED 385: 1 EN 3 

 

Tafelgebed, na “zo zingen wij samen”, zingen we LIED 385: 2 

 

  



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. 

 

We zingen LIED 385: 4  

 

Dankgebed 

 

Zingen (zo mogelijk staande): NU WIJ UITEENGAAN, LIED 423 

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met  

 

 
 

Mededelingen 
Dinsdag 5 maart, B&V om 20.00 uur Pauwehof: Rabbijn Clary Rooda zal met 

ons in gesprek gaan over 'Duurzaamheid in de Bijbel'. Zie verder info 

Wegwijzer. 

 

Op 15 maart trouwen Jan Bontekoe en Mariëtte van Daalen. De kerkelijke 

inzegening van hun huwelijk is om 13 uur in de Oude Kerk, voorganger is ds. 

Pieter Terpstra. 

 

Op 14 maart is het weer tijd voor de Koffie/Theekring in de Pauwehof.  

Aanvang: 14.30 uur. Geen vervoer neemt u dan contact op met mw. Wil van 

Lavieren (023 5286265).  


