
BIJ DE DIENST   
JAARGANG 8, NR 24 
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.   

 

 
 

  OUDE KERK, zondag 11 juli 2021 

VOORGANGER:       Mw. Ds. B.E. de Groot (Amstelveen) 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Lenie Rabenberg 

OUDERLING VAN DIENST: Annet Mourik 

DIAKEN VAN DIENST: Marja Oudt 

INZAMELING: Diaconie 

  

Volgende week zondag: 

Oude kerk, 10.00 uur, Ds. Pieter Terpstra  

 

about:blank
about:blank#/kerken/21652
about:blank
about:blank
about:blank


Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

De tafelkaars wordt ontstoken  

Rond het licht dat leven doet, LIED 287: 1 (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: Wij zoeken hier uw aangezicht, Lied281: 1 t/m 5 

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: Wij zoeken hier uw aangezicht, LIED 281: 6 t/m 10 

 

Rondom het Woord 
Inleidende woorden 

lezing: Jesaja 26: 7-19 

Zingen: Heer, ik hef mijn hart en handen, psalm 25: 4 en 5 

Evangelielezing: Johannes 5: 19-36a 

Zingen: Om Christus’wil zijn wij verblijd, Lied 665 

 

Overweging 

Instrumentale bijdrage: Es ist gewisslich an der Zeit (lied 748) - 

toegeschreven aan J.S. Bach  

 

 

 



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  

 

Zingen: Jezus zal heersen waar de zon, LIED 871 

  

Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

(daarna gaan we zitten) 

 

Aansluitend muzikale bijdrage: Es ist gewisslich an der Zeit - J. Pachelbel 

 

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

 

 



 

 

 

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

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

27312098) of één van de predikanten.  

 

KOFFIE-INLOOP Vanwege de zomerperiode is de koffie-inloop iets aangepast. 

In de maanden juli en augustus bent u ‘s maandags tussen 10 en 12 uur 

welkom bij de koffie-inloop in de consistorie.   
 


