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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 

 

BIJ DE DIENST: Welkom in de Oude Kerk! Naast bidden en bijbel-lezen is 

muziek een belangrijk en wezenlijk onderdeel van liturgie. Dat krijgt vandaag 

extra aandacht: Piet Hulsbos speelt in en na de dienst een aantal stukken op 

het orgel dat twee weken geleden ook klonk bij de ingebruikname van het 

nieuwe orgel in Frauenberg (Frankrijk). Dat orgel kennen wij vooral als het 

‘oude orgel’  van de Pinksterkerk.  

 

OUDE KERK, zondag 30 juni 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Maaike Galle 

OUDERLING VAN DIENST: Max vd Zwaag 

DIAKEN VAN DIENST: Marty Oosting 

INZAMELING: PIT, Militair Diaconaal Fonds/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. A. 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:  GEZEGEND DIE DE WERELD SCHEPT, LIED 984: 1, 2, 3 EN 4   

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: GEPREZEN ZIJ GOD! LIED 150A: 1 EN 3 

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

samen:  

 



Rondom het Woord 
Gebed 

Inleiding bij de Bijbellezingen 

Eerste lezing: 1 KONINGEN 19, 19-21 

Zingen: PSALM 16: 1 EN 3 

Tweede lezing: LUCAS 9, 51-62 

 

Zingen: ALS IK JOU BIJ NAME ROEP, (M: Iona, V: Sytze de Vries)

 

2- Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los?  

Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost? 

Hoe je wegen zullen zijn, in de storm bij zonneschijn, 

zal mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in mij? 

 

4- Als ik jou bij name roep, is dan je hart voor mij?  

Gaat je allerdiepste angst dan niet voorgoed voorbij?  

Zal jij in geloof voortaan voor de goede schepping staan, 

als mijn woorden leven gaan in jou en jij in mij?  

 

Verkondiging 

Orgelspel: Anthoni van Noordt (ca. 1619- 1675): variatie over PSALM 24 



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): BEVEEL GERUST UW WEGEN, LIED 904: 1 EN 5 

 

 Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

Na het “amen” speelt Piet Hulsbos van J.S. Bach (1685-1750) HEUT 

TRIUMPHIERET GOTTES SOHN  (BWV 630) 

 

Mededelingen 
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”.  

 


