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Orde van dienst, 14 augustus 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 14 augustus 2022 in De Spil.   

Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Strydom Bruwer. 

Ouderling van dienst is Marjolein van der Zwaard. Diaken van 

dienst is Martin Maat. Het 

orgel wordt bespeeld door 

Ronald van Delft.  
Er is ook kindernevendienst.  
 

Als u niet in de kerkzaal 

bent, kunt u toch de dienst 

bekijken op 

kerdienstgemist.nl 

(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). 

De enige voorwaarde is dat u een internetverbinding moet 

hebben. 

Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal. 

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 

(1), de Kerk (2) en Kerk in Actie (uitgang). We collecteren 

fysiek en digitaal; bent u thuis, dan 

wordt gevraagd aan de collecte mee 

te doen via een overmaking op het 

bankrekeningnummer van onze 

gemeente (NL62 INGB 0005 7820 

44). U kunt via de hiernaast staande 

QR-code ‘rechtstreeks een betaling’ 

doen. Deze code is te gebruiken tot en met 18 augustus 

2022. 
 

Intekenlijsten 

De startzondag is op D.V. zondag 25 september a.s. Op 

zaterdag daaraan voorafgaand is er een gezellig 

programma – daarover hoort/leest u later meer – met 

een maaltijd.  U kunt u daarvoor vast intekenen. De 

intekenlijsten vindt u in de hal. 

Orde van dienst 
Thema: de wijsheid van de grijsheid 

• inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 444 : 1, 2 en 3 uit het Liedboek 

1973. 

• Moment van stilte. 

• Votum. 

• Groet. 

• Aansteken van de vredeskaars – door Anton van 

Dusseldorp. 

• Gedicht: waar één, twee of drie…, door Lammy van 

den Berg. 

• Zingen: lied 328 : 1, 2 en 3 uit het Liedboek 1973. 

• Tien geboden, door Ria Verhoef. 

• Zingen: lied 463 : 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB). 

• Gebed om de opening van het Woord – door Ria 

Paarlberg. 

• Kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Schriftlezing: Prediker 11 : 7 – 12 : 8, door Huib van 

Arkel. 

• Schriftlezing: Filip. 3 : 12 – 16, door Klaas van der 

Put. 

• Zingen: Opwekking nr. 136 (Abba Vader). 

• Overdenking, afgesloten met muziek: ‘Aan u o God 

my dankgesange’. 

• Zingen: lied 304 : 1, 2 en 3 uit het Liedboek 1973. 

• Kinderen komen terug van de nevendienst. 

• Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze 

Vader. 

• Inzameling van gaven. 

• Slotlied: lied 257 uit het Liedboek 1973. 

• Heenzending en zegen. 
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