
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 7, NR 1 
 

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: EEN NIEUW BEGIN! Welkom in de Oude Kerk op deze eerste 

zondag van het nieuwe jaar. Het voelt nog nét als een nieuw begin. Als 

morgen het gewone leven zijn gang herpakt, is het ook zo maar weer voorbij.  

Opnieuw beginnen – zou je dat wel willen?  En zou het kunnen? Daarover gaat 

het vandaag. Na de dienst is er de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en is 

er natuurlijk veel ruimte om elkaar het goede toe te wensen voor het komende 

jaar.  

 

OUDE KERK, zondag 5 januari 2020 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Jort Bakker 

OUDERLING VAN DIENST: Rineke de Bruin-Beneder 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: Diaconie/Kerkenwerk 

  

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 

 

  



Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

 

  

Groet en bemoediging:  

 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 

 

Zingen:  GOD HEEFT HET EERSTE WOORD, LIED 513  (daarna gaan we zitten) 

 

De kinderen gaan naar de Kinderandersdienst / Verhalenboom, terwijl zij naar 

voren komen zingen we samen:  

 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: ZING VAN DE VADER, LIED 304 



Rondom het Woord 
Gebed 

Eerste lezing:  GENESIS 1, 1-5   

Zingen: PSALM 119: 49  

Tweede lezing:  MATTEÜS 2, 1-12 

 Zingen: DAAR IS UIT ’S WERELDS DUIST’RE WOLKEN, GEZANG 26 (=Lied 482) 

Daar is uit 's werelds duist're wolken  

 een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

 en gij, mijn ziele, bid het aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

 de zwarte schaduw van de dood. 

De nacht der zonde zal verdwijnen,  

genade spreidt haar morgenrood. 

 

Verkondiging: LATEN WE OPNIEUW BEGINNEN! 

Zingen: IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD, LIED 488:1,2 EN 5  

 

Delen 
Gebeden  

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Vredegroet 

Tafelgebed, afgesloten met 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. 



Zingen (zo mogelijk staande): GOD SCHENK ONS DE KRACHT, LIED 418: 1 EN 

2 

 Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

  

Mededelingen 
 
Van harte nodigen wij u uit om ná deze 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!  

 

Dinsdag 7 januari de eerste stilteviering van dit jaar in deze kerk. Aanvang 

19.15 uur.  

U bent van harte welkom. 

 

Donderdag 9 januari is er weer een Koffie/Theekring in de Pauwehof. Deze 

middag wordt er een film gedraaid over de geschiedenis van Haarlem in de 

Gouden Eeuw. Bekende Haarlemmers zoals Lieven de Key, Frans Hals, Teijlers 

en Hannie Schaft komen in de film voor. U bent weer van harte welkom om 

14.30 uur in de Pauwehof.   

 
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”.  


