
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 16 
 
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 in de Oude Kerk! We zijn onderweg van Pasen naar 

Pinksteren: van opstanding naar het Feest van de Geest. Iets van de verwarring 

houdt aan- mensen zoeken naar wie Jezus is, wat Hij betekent. Zijn dat vragen 

die dichterbij komen? Of is het de zoektocht van mensen van toen?  

  

 

OUDE KERK, zondag 12 mei 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Dineke Drost 

OUDERLING VAN DIENST: Ine Hensbergen 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: Jeugdwerk (JOP)/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. Arie Molendijk. 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: DIT IS EEN MORGEN, LIED 216 

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: (op melodie van 216, tekst Sytze de Vries):  

Ik vang het zonlicht en groet de morgen  

breng aan de Maker mijn eerbewijs. 

Prijs al wat ademt, iedere morgen 

als nieuwe schepping, als paradijs 

 



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

samen:  

 

RONDOM HET WOORD 
Gebed, we zingen HEER RAAK MIJ AAN MET UW ADEM, LIED 659: 1,2 EN 4 

Eerste lezing: PSALM 63, 2 - 9 

Zingen: PSALM 100: 1 EN 2 

Tweede lezing: JOHANNES 10, 22-30  

 Zingen: PSALM 100: 4 

 

Verkondiging 

 

U KENNEN, UIT EN TOT U LEVEN, LIED 653: 1 EN 6 

 

DELEN 
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   

 

Zingen (zo mogelijk staande):  AAN U BEHOORT, O HEER LIED 978: 1 EN 4 

 

ZENDING & ZEGEN 
beantwoord met  

 

  

 

 

Mededelingen 
TAFELGESPREK, 20 MEI: OPEN KAART. Een goed gesprek, goed gezelschap en 

een heerlijke maaltijd. Tijdens de maaltijd raken we in gesprek aan de hand van 

een aantal vragen die het gesprek openen. De maaltijd begint om 18.45 uur, 

inloop vanaf 18.30 uur. Uiterlijk om 20.30 uur sluiten we af. Voor de maaltijd 

wordt een eigen bijdrage van €5,00 gevraagd. Graag aanmelden bij ds. Arie 

Molendijk. 

 

Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie gesloten. Vanaf maandag 27 

mei weer bereikbaar. Voor rouwdiensten of verhuurzaken kunt u contact 

opnemen met de beheerder Remko de Reus. 

 

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”.  

 

 

 


