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OUDE KERK, zondag 3 november 2019 

VOORGANGER:  Ds. Arie Molendijk  

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Marco Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Annet Mourik 

DIAKEN VAN DIENST: Annelies Siezenga 

INZAMELING: Kerk in Actie (najaarszending)/Kerkenwerk 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

Volgende week zondag: gezamenlijke dienst in het Trefpunt in Bennebroek,  

10 uur ds. J. Nak-Visser 

 

 

 
 

 
 

 

 



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: De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217: 1, 2 en 3  

 (daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217: 4 en 5 

 

Rondom het Woord 
Gebed 

Eerste lezing: Genesis 12: 1-8 

Zingen: Uit Oer is hij getogen, Lied 803: 1, 2, 4 en 5 

Tweede lezing: Lucas 19: 1-10 

Zingen: O Heer, verberg u niet voor mij, Lied 944: 1, 3 en 4 



Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Door de wereld gaat een woord, Lied 802 

 

        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): Wonen overal, Lied 419 

  
Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

  

 

 
 



 

Mededelingen 
Vanmiddag is er in de Oude kerk weer een Preek van de Leek. Dit keer is de 

beurt aan onze eigen burgemeester Astrid Nienhuis. Zij neemt ons mee in haar 

streven om haar ambt in een persoonlijk perspectief te plaatsen. Aanvang 

15.30 uur kerk, open vanaf 15.00 uur.  

 

Woensdag 6 november is er catechese voor 12-14 jarigen. Je bent welkom! 

19.15 -2015 in de Pauwehof. Meer informatie bij ds. Pieter Terpstra 

 

RINGBIJEENKOMST maandag 11 november is er een zgn. Ringbijeenkomst. 

Een Ringbijeenkomst is nieuw in onze kerk, en bedoeld voor kerkleden in een 

bepaald gebied. In ons geval: de Ring Haarlem. Deze bijeenkomst wordt 

verzorgd door de Lutherse Kerk in Haarlem en gaat over de betekenis van het 

Luthers gedachtegoed in de PKN. De bijeenkomst begint om 20 uur in de 

Lutherse Kerk Haarlem, Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem  

 

Donderdag 14 november, Theekring in de Pauwehof. Vanaf 14.30 uur bent u 

weer van harte welkom. Gert de Kruif houdt een lezing over het leven op 

landgoed Leyduin.  

 

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”.  


