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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 en Youtube.   Informatie over de kerkdiensten en de 

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

 

 
 

 

OUDE KERK, zondag 18 oktober 2020 

VOORGANGER:  Ds. E.O. Sondorp (Santpoort) 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Ronald Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Alexander vd Voort Maarschalk 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: Wereldvoedseldag, Kerk in Actie-Werelddiaconaat 

Volgende week zondag: 

Oude kerk, 10 uur Ds. Pieter Terpstra 

 

mailto:KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL
https://www.youtube.com/channel/UCMK9-tfcNq28u_YLebc-_Lw/featured
http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst


Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

De tafelkaars wordt ontstoken,  

aansluitend 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…  

 

De kinderen gaan naar de Kinderkring 

 

Klein koor: Uit diepten van ellende, LIED 130: 1 en 2 

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: Zing jubilate voor de Heer, LIED 652: 1 t/m 4 

 

Dienst van het Woord 
Inleidende woorden 

 

Gebed 

 

Eerste lezing: EZRA 3: 10 t/m 4: 5 
Klein koor: God heeft het eerste woord, LIED 513 

Tweede lezing: Mattheus 22: 15-22 

 

Klein koor: Wie oren om te horen heeft, LIED 320 

 

Overweging 



Instrumentaal intermezzo (piano): Les ombres errantes - François Couperin (1668-

1733) 

              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; de inzameling vindt plaats 

aan de uitgang.  

 

Klein koor: Neem mijn leven, laat het, Heer, LIED 912 

 

Zegen 

 

Gezongen Amen …. 

 

We luisteren naar het orgelspel  'Dernier couplet, Amen' uit Messe pour les 

Couvent - François Couperin 

 

Op aanwijzing van de dorpelwachters verlaten we na het orgelspel de kerk.  



Mededelingen 
 

GEZOCHT POSTBEZORGERS 

Al heel veel mensen hebben hun e-mailadres doorgegeven zodat wij hun per 

e-mail op de hoogte kunnen houden. 

Maar er zijn ook nog veel brieven die per post verzonden moeten worden. Nou 

zoeken wij een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om af en toe door 

Heemstede te fietsen/lopen om post voor ons te bezorgen.  

Voor meer info of aanmelden  kerkelijkbureau@pknheemstede.nl of 023 528 

53 36.   

 

 
 

 

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.  

 

mailto:kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
http://www.pknheemstede.nl/

