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Orde van dienst, Oudejaarsavond 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zaterdagavond 31 december 2022 in De Spil. 
We sluiten het jaar 2022 af met een Oudejaarsavond-
dienst. In deze dienst wordt voorgegaan door onze eigen 

predikant, ds. Strydom Bruwer. 
Ouderling van dienst is Gerard 
Heijnen. Diaken van dienst is 
Agnes Poortvliet. Het orgel 
wordt vandaag bespeeld door 
Jan Sikkema.  
 

Als u niet in de kerkzaal bent, 
kunt u toch de dienst bekijken 
op kerdienstgemist.nl 

(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudel-
staart). De enige voorwaarde is dat u een internetverbin-
ding moet hebben. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecte deze avond is de Oudejaarsavondcollecte. 
We collecteren fysiek en digitaal; 
bent u thuis, dan wordt gevraagd 
aan de collecte mee te doen via 
een overmaking op het bankreke-
ningnummer van onze gemeente 
(NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt 
via de hiernaast staande QR-code 
‘rechtstreeks een betaling’ doen. De code die u hiernaast 

aantreft is weer nieuw en kunt u gebruiken tot 18 januari 
2023. 
 

Niet vergeten: 
- de Nieuwjaarsdienst die morgen (1 januari 2023) 

gehouden wordt begint om 11.00 uur.

 

 
 

Iedereen een mooie en veilige jaarwisseling gewenst! 

Orde van dienst 
Thema: om op de uitkijkpost te staan 

 

• Welkom. 
• Intochtslied: lied 146c : 1, 3 en 7 (Alles wat ademt heeft 

love de  Here). 
• Moment van stilte. 
• Votum en groet. 
• Welkom door de voorganger. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Zingen: lied 978 : 1, 3 en 4 (Aan u behoort o Heer der 

heren). 
• Geloofsbelijdenis. 
• Zingen: lied 466 : 1, 2 en 3 (Vaste Rots van mijn be-

houd). 
• Gebed om de opening van het Woord. 

• Zingen: lied 656 : 1, 2, 3 en 4 (Zolang wij ademha-
len). 

• Schriftlezing: Efeze 2 : 1 – 10. 

• Verkondiging. 

• Muziek: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

• Dankgebed, voorbeden en Onze Vader. 

• Inzameling van gaven. 

• Slotlied: lied 561 : 1 en 2 (Ik ben zo dankbaar). 

• Heenzending en zegen. 


