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Welkom en mededelingen. 
 

INTOCHT EN GROET 
Drempelgebed besloten met: 
Ouderling   : Door Jezus Christus onze Heer. 
Allen            : Amen. 
Ouderling van dienst en de voorganger wisselen de handdruk 
Zingen  : Lied 538 : 1 en 2 “Een mens te zijn op aarde” 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen           : Die hemel en aarde geschapen heeft. 
Voorganger: Genade zij U en vrede, van God onze Vader,  
                door onze Heer Jezus Christus, 
                in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Allen           : Amen. 
Zingen : Lied 538 : 3 en 4 “Een mens te zijn op aarde” 
Thema : de verheerlijking op de berg 
Kyriëgebed en het gezongen Kyrië Kyrië, Kyrië eleison 
Zingen  : Lied 756 : 1 t/m 5 “Laat komen, Heer, uw rijk” 
 
DE SCHRIFTEN 
Gebed om verlichting met de Geest. 
1e Schriftlezing: Lucas 9 : 18 t/m 27 
Zingen : Lied 556 : 1, 2 en 3 “Alles wat over ons geschreven is” 
2e Schriftlezing: Lucas 9 : 28 t/m 36 
Zingen : Lied 556 : 4 en 5 “Alles wat over ons geschreven is” 
Overdenking 
Orgelspel   
Zingen : Lied 550 (: 1 t/m 3) “Verheug u, gij dochter van Sion” 
Dankzegging en voorbeden 
 
VIERING VAN HET AVONDMAAL 
Zingen : Lied 405 : 1 en 2 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig” 
Lezing van het tafelgebed 
Zingen : Lied 405 : 3 en 4 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig” 
In de kring breken we het brood en delen we de wijn 
Collecte in de beker op tafel: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 
Zingen : Lied 704 (: 1, 2 en 3) “Dank, dank nu allen God” 
We gaan zitten 



Zingen : Lied 415 (: 1 t/m 3) “Zegen ons, Algoede” 
Zegen en “AMEN” 
Deurcollecte: onderhoud gebouwen 
 
MEDEDELINGEN 

 

De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 

 
➢ Zondag 24 maart om 10.00 uur is de afscheidsdienst van ds. D. van der Vaart 
in het kerkelijk centrum in Uden. 
 
➢ Zondag 31 maart om 10.00 uur is de dienst in deze kerk met als voorganger 
ds. R. Baars uit Ewijk 
 

➢ PCOB  
A.s. dinsdag, 19 maart om 14.00 uur in het kerkelijk centrum in Uden: onze 
sportieve middag. We bepalen zelf de koers van de bal en wie weet halen we de 
eindstreep: koersbal dus. Komt u mee doen?     N. Hoogstad 

 
➢ We kregen bericht van Ziekenhuis Bernhoven. Zij mogen vanwege de 
privacywetgeving niet meer meedelen dat er patiënten met het protestantse 
geloof opgenomen zijn. We zijn dus afhankelijk van de opmerkzaamheid van 
onze gemeenteleden dat er iemand ziek is en in het ziekenhuis ligt. Hierbij het 
verzoek aan eenieder om ziekenhuisopname te melden tot eind van deze maand 
bij ds. D. van der Vaart. Er wordt nog bekend gemaakt bij wie dit gemeld kan 
worden vanaf april 2019. 
 
➢ Vanwege het vertrek van ds. D. van de Vaart is het niet gelukt om met Pasen 
en Pinksteren in beide gebouwen diensten te organiseren. Op eerste Paasdag en 
eerste Pinksterdag vinden de kerkdiensten in Veghel plaats. Op deze dagen 
wordt er in Uden geen ontmoeting georganiseerd. Tijdens deze diensten in 
Veghel is er wel kindernevendienst. Vervoer vanuit Uden wordt op deze dagen 
wel geregeld.  
 
➢ De regionale hemelvaartviering wordt dit jaar in de Paaskerk in Oss 
gehouden. Om de dienst extra sfeer te geven en elkaar beter te leren kennen wil 
men een koor samenstellen. Om het koor ‘body’ te geven, hebben zij het koor 
Kadanz uit Uden gevraagd om als basis te fungeren. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om mee te doen in dit koor.  
Wil je graag meedoen? Geef je dan uiterlijk vandaag, 17 maart op bij Margriet 
Bräuner: margrietbrauner@icloud.com. 



 
➢ Op 31 maart vindt om 14.30 uur de intrededienst plaats van ds. D. van der 
Vaart in de Oosterkerk, Leeuweriklaan 35 te Hoogeveen. De scriba aldaar vraagt 
om op te geven op hoeveel personen uit Uden/Veghel zij mogen rekenen i.v.m. 
soep en broodjes. Mocht je deze dienst mee willen maken, geef je dan voor 22 
maart op bij Ria de Ruiter zodat zij dit door kan geven aan de scriba. Wellicht is 
dan ook vervoer te combineren. 


