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INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via 

Kerkomroep Kerkomroep en Youtube. Informatie over de kerkdiensten en 

de uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst.   
 

BIJ DE DIENST: VANDAAG IS HET 11 OKTOBER. Vijf jaar geleden heropenden 

wij onze kerk- een moment om nog eens bij stil te staan. Daarom klinkt ter 

opening “Hier wordt een huis voor God gebouwd”. Want de verbouwing is 

niet, nooit, af. Het vraagt telkens weer opnieuw inzet en aandacht. We lezen 

een gelijkenis over het Koninkrijk. En net als we denken dat het allemaal 

prachtig is, neemt dat verhaal een vreemde wending…   

 

OUDE KERK, zondag 11 oktober 2020 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Lenie Rabenberg 

OUDERLING VAN DIENST: Ine Hensbergen 

DIAKEN VAN DIENST: Marja Oudt 

INZAMELING: Diaconie 

Volgende week zondag: 

Oude Kerk, 10 uur Ds. E.O. Sondorp (Santpoort) 

 

  

mailto:KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21652
https://youtu.be/3Yd-lHmpxMg
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Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

De tafelkaars wordt ontstoken  

Lied: DIE ONS VOOR HET LICHT GEMAAKT HEBT, LIED 277  

  

Groet, bemoediging en drempelgebed  (zo mogelijk staande): 

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…  

 

Lied: HIER WORDT EEN HUIS VOOR GOD GEBOUWD, TUSSENTIJDS, nr 4: 

 

2. Hier wordt een boeken opengelegd en klinken goede woorden 

van God die van de mensen houdt en die naar on wil horen. 

 

4. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen 

de aarde wordt een vredeshuis vervuld van nieuwe wensen. 

 

Gebed 



Rondom het Woord 
Evangelielezing:  MATTEÜS 22, 1-10 

Lied: MIJN GOD, MIJN HERDER, ZORGT VOOR MIJ, LIED 23C: 1, 4 EN 5  

Vervolg evangelielezing: MATTEÜS 22, 11-14 

Lied:  DAT WIJ ONSZELF GEWONNEN GEVEN, LIED 816: 1,3 EN 4 

 

Verkondiging  

 

Instrumentaal intermezzo: DAT WIJ ONSZELF GEWONNEN GEVEN (mel. Lied 816) 

 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

 

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. 

 

Lied: GOD DIE LEVEN,718: 1 EN 4  

 Zending & Zegen 
 

Orgelspel:  TOCCATA IN E - Johann Pachelbel 

 

We verlaten de kerk na het orgelspel op aanwijzing van de dorpelwachters 



Mededelingen 
Op onze website vindt u veel informatie:  www.pknheemstede.nl. U kunt ook 

bellen met het Kerkelijk Bureau (5285336) , het Pastoraal Meldpunt (06-

27312098) of één van de predikanten.  

 

“WIJ ZIJN ER”- onder die titel zorgen wij voor gelegenheden van ontmoeting 

en gesprek. Maandags en donderdags is er een koffie-inloop in de consistorie 

(10-12 uur), dinsdags een kringgesprek in de grote zaal (15-16.30) en ’s avonds 

verstilling (19-20 uur). U leest er alles over in de Wegwijzer.  

 

28 OKTOBER OUDE KERK, GEZAMENLIJKE LEZING MET DE DOOPSGEZINDE 

KERK: Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer over Hong Kong, een gepolariseerde 

stad.  Zij zijn door Kerk in Aktie voor vijf jaar uitgezonden geweest naar deze 

regio, die op het moment behoorlijk in het nieuws is vanwege de onlusten die 

daar zijn. In de loop van de tijd is Hong Kong steeds meer tot een verdeelde 

en gepolariseerde stad geworden. Die ontwikkelingen hebben alles te maken 

met de plek die Hong Kong voor zichzelf ziet in relatie tot China en de plek die 

China in gedachten heeft voor Hong Kong. Welke rol speelt religie in dit alles? 

Tjeerd de Boer doceerde in Hong Kong Missiologie aan het Luthers Theol. 

Seminarie. Kathleen Ferrier was tot 2012 lid van de Tweede Kamer namens het 

CDA en is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.  

De avond begint om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). De toegang is vrij. 

Aanmelden via mmdej@ziggo.nl of onder nummer 023 5287147. 
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