
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 43 

 
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 DEZE GEZAMENLIJKE DIENST van de Protestantse 

gemeenten uit Heemstede en Bennebroek. De zondag onder het octaaf van 

Kerst. Natuurlijk klinkt nog de echo van het Ere zij God. Met Simeon kijken we 

nog eens, of beter: opnieuw, naar het kind dat geboren is. Wat verwachten wij 

eigenlijk?  

 

OUDE KERK, zondag 29 december 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Corin Verburgh 

OUDERLING VAN DIENST: Alexander vd Voort Maarschalk 

DIAKEN VAN DIENST: Wil van Lavieren 

INZAMELING: Diaconie/onderhoud gebouwen 

  

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

Iedereen is van harte welkom! 

 

KERKDIENSTEN  

Oude Kerk: 

31 december , 16.30 uur 

5 januari 2020, 10:00 uur 

 

Ds. Arie Molendijk 

Ds. Pieter Terpstra 

 

Trefpunt, 

5 januari 2020, 10:00 uur 

 

 

Ds. Jolien Nak 

 

 



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: ALS TUSSEN LICHT EN DONKER, 452: 1 EN 3 (daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN, 487: 1 EN 2  

 

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

samen: 

  

 



Rondom het Woord 
Gebed 

Eerste lezing: PSALM 63 

Zingen: AL WAT EEN MENS TE KENNEN ZOEKT, LIED 848  

Tweede lezing: LUCAS 2, 33-40 

 Zingen: NU IS HET WOORD GEZEGD, LIED 159A 

 

Verkondiging 

ALS EEN STER IN LICHTE LUISTER LIED 501: 1, 3 EN 4 

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):  PSALM 90: 1 EN 8 

 

 Zending & Zegen 
beantwoord met  

 



  

 

Mededelingen 
Aanstaande zaterdag 4 januari  om 15.00 uur organiseert de Stichting 

Vrienden van de Oude Kerk haar traditionele Nieuwjaarsconcert in de Oude 

Kerk. We hebben de Rotterdamse Harbour Jazzband uitgenodigd om een 

Dixieland Concert te geven. Na afloop is er voor iedereen een heerlijk glaasje 

Prosecco. Iedereen is van harte uitgenodigd. De toegangsprijs hebben we op  

€ 15:00 p.p. weten te houden. Tickets kunt u kopen via de website van de 

stichting: www.oudekerkheemstede.nl   

 
BIJ DE DIENST VAN 5 JANUARI: Van harte nodigen wij u uit om ná de eerste 

dienst in het nieuwe jaar nog even te blijven. Naast een nieuwjaarstoespraak 

van de Voorzitter brengen wij u vanuit de kerkenraad op de hoogte van een 

aantal zaken waarmee wij ons bezighouden of gaan bezighouden. Natuurlijk 

kunt u ook uw vragen aan de kerkenraad stellen. En op deze zondag zullen we 

ook de nieuwe jeugdzolder openen die in de Pauwehof is gerealiseerd. Na de 

sluiting van de Pinksterkerk hebben we de Pauwehof wat aangepast: het 

kerkelijk bureau is ‘ingehuisd” en nu is dus de jeugdzolder (bijna) klaar. Beiden 

laten we graag aan u zien! Nog meer reden dus om op de eerste zondag van 

2020 naar de kerk te komen. U bent van harte uitgenodigd. 

 

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”.  

 

http://www.oudekerkheemstede.nl/

