
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 29 
 
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 8 september 2019 

VOORGANGER:  Ds. Arie Molendijk 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Annelies Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Casper Maasdam 

DIAKEN VAN DIENST: Ditteke Dercksen 

INZAMELING: Collecte 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. 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. AMEN 

 

Zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben, PSALM 139: 1 en 2 

 (daarna gaan we zitten) 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: Heer, die mij ziet zoals ik ben, PSALM 139: 8 en 9 

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

samen:  

 



Rondom het Woord 
Inleidende woorden 

 

Schriftlezing: 1 Samuël 16, 1-13 

Zingen: Niet als een storm, als een vloed: LIED 321, allen: 1, 2 en 7; vrouwen: 3 

en 5; mannen: 4 en 6 

 

Uitleg en verkondiging 

 

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

 

Delen 
Gebeden 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Tafelgebed: ‘Als kracht van omhoog’ 

Het 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 

 

Zingen (zo mogelijk staande): Laat de woorden die we hoorden, LIED 422  

  

Zending & Zegen 
beantwoord met gezongen 

 

  

Mededelingen 
Volgende week zondag 15 september gaan de theeconcerten weer van start. 

De aanvang is om 15:00 uur in de Oude Kerk. 

Het seizoen wordt geopend met een optreden van het Continuo Kwartet met 

zang van Frans Post, tenor. Na afloop volgens traditie koffie, thee en 

zelfgemaakte gebak verkrijgbaar in de Pauwehof. 

 

Op de dinsdagavonden zijn de stiltevieringen weer van start gegaan. Aanvang 

19.15 – 19.45 uur in de Oude kerk. Komt u ook! 

 
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”.  


