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Orde van dienst, 21 augustus 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse Ge-
meente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden wordt 
op zondag 21 augustus 2022 in De Spil.   
Voorganger in de dienst van vandaag is pastor mw. Ans Cree-

mer. Ouderling van dienst is 
Marleen de Vos. Diaken van 
dienst Agnes Poortvliet. Het or-
gel 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://kerk-
dienstgemist.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), Orgel, beeld en geluid (2) en de ZWO-commissie 
(uitgang). We collecteren fysiek 
en digitaal; bent u thuis, dan 
wordt gevraagd aan de collecte 
mee te doen via een overma-
king op het bankrekeningnum-
mer 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 19 september 
2022. 
 

Intekenlijsten 
De startzondag is op D.V. zondag 25 september a.s. Op 
zaterdag daaraan voorafgaand is er een gezellig pro-
gramma – daarover hoort/leest u later meer – met een 
maaltijd.  U kunt u daarvoor vast intekenen. De inteken-
lijsten vindt u in de hal. 
 

Nieuwsbrief 
Met deze orde van dienst komt er ook een einde aan de 
‘kerkbladloze en nieuwsbriefloze periode’. Komende 
week kunt u het eerste kerkblad na de vakantie weer 

tegemoet zien; volgende week zondag is er, bij leven en 
gezondheid, ook weer een nieuwsbrief. 

Orde van dienst 
Thema: lachen / huilen 

• inleidend orgelspel. 
• Stilte. 
• Groet (voorganger + gemeente). 
• Bemoediging (voorganger + gemeente). 
• Zingen: Lied 84 : 1 en 2. 
• Drempelgebed en kyriëgebed. 
• Zingen: glorialied: Liefste lied van overzee (melo-

die: ‘Loof de Koning heel mijn wezen’). 
• Gebed bij het openen van de Schrift. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Genesis 17 : 15 – 17 (voorganger). 
• Zingen: Zo ver en toch zo dichtbij. 
• Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 8, 17 – 22. 
• Schriftlezing: Psalm 126 (voorganger). 
• Schriftlezing: Joh. 11 : 32 – 39a. 
• Zingen: lied 835 : 1, 3 en 4. 
• Uitleg en verkondiging. 
• Stilte. 
• Aansluitend orgelspel. 
• Zingen: Lied 981 : 1, 2 en 5. 
• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden, besloten met stil gebed 

en gezamenlijk gebeden Onze Vader. 
• Inzameling van gaven (met filmpje). 
• Zingen: lied 338 (3 keer, in canon). 
• Heenzending en zegen. 


