
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 8 
 
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! Vandaag begint de Veertigdagentijd; dat wil zeggen: 

eigenlijk begon die afgelopen woensdag, Aswoensdag. Dit is de eerste zondag 

onderweg naar Pasen. We vervolgen de weg van Exodus- de uittocht uit 

Egypte. Bijzondere aandacht is er vandaag voor gevangenen en ex-

gevangenen. Daarom is Pim van Doorn aanwezig en hij zal ook na de dienst 

het nodige kunnen vertellen over de zorg die De Sluis biedt. In deze dienst 

vieren wij het avondmaal; in onze gemeente is wie wil deelnemen welkom in 

de kring.  

 

OUDE KERK, zondag 1 maart 2020 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Lenie Rabenberg 

OUDERLING VAN DIENST: Rieneke de Bruin-Beneder 

DIAKEN VAN DIENST: Marja Oudt 

INZAMELING: Diaconie/collecte Missionair 

  

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 mmv de Cantorij  

 

 



Voorbereiding 
Bij binnenkomst kan wie dat wil een kaarsje aansteken op één van de tafels. 

 

Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

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

HET LICHT IS ONS VOORGEGAAN, LIED 285 

  

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 

Zingen:  DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS, LIED 280: 4,5 EN 6 

(daarna gaan we zitten) 

 

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

voren komen zingen we samen:  

 

Gebed om ontferming, afgesloten met LATEN WIJ DAN BIDDEN, LIED 547: 2 

EN 3 

Rondom het Woord 
Gebed 

Eerste lezing:  EXODUS 3, 1-18 

Zingen: VAN VER, VAN OUDSHER AANGEREIKT, LIED 326 

 

Een stem vanuit de gevangenis 



Verkondiging  

 

Orgelspel: Twee variaties over “Van ver, van oudsher aangereikt”, van Jan 

Jansen (*1946) 

 

Gedicht 

 
Delen 

Gebeden 

Inzameling 

We zingen: U KOMT MIJ LIEVE GOD, LIED 852 

 

Tafelgebed 

Vredegroet 

Delen van brood en wijn 

 

Dankgebed 

 

Zingen (zo mogelijk staande): BEHOED EN BEWAAR ONS 

 

Behoed en bewaar ons, o lieve God, en geef geloof en vertrouwen: 

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij daar zelf aan bouwen (bis) 

 

Behoed en bewaar ons, o lieve God, omgeef Gij ons met uw zegen 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen(bis) 

 

 

  
 



Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

  

 

 

Mededelingen 
IN DE PAUWEHOF is er veel gelegenheid om nog meer over De Sluis te weten 

te komen. U kunt daar ook een groet aan de gevangenen schrijven- let even 

goed op de “voorwaarden” die daar bij horen.  

 

De commissie Bezinning &Verdieping nodigt u graag uit voor de lezing 

van Jan Offringa, op woensdag 4 maart om 20.00 uur in de Pauwehof. 

Hij zal spreken over de verhouding Kerk en Israël. Zie info Wegwijzer. 

 

VANMIDDAG is er in de Pelgrimkerk een Ringbijeenkomst voor 

gemeenteleden uit de regio Haarlem over ‘groene kerk en theologie’. Onder 

meer met een lezing van Kick Bras; het hele programma vindt u in de 

Wegwijzer (p21). Aanvang 15:00 uur.  

 

RUNNING DINNER komend weekend is er een zgn. running dinner, voor 

ouders van kinderen in het jeugdwerk van onze kerk. Als je je nog niet 

aanmeldde bij ds. Pieter Terpstra, maar wel wilt meedoen: vanochtend is je 

laatste kans!  

 

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”.  


