
mini-KLANKBORD 
28 april 2019, Beloken Pasen 

 
Lied voor de dienst: Lied 221: 1 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
 
Welkom en mededelingen. 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Drempelgebed besloten met: 
Ouderling : Door Jezus Christus onze Heer. 
Allen  : Amen. 
Zingen  : Lied (Psalm) 98: 1 en 2 “Zing een nieuw lied voor God de Here” 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen  : Die hemel en aarde geschapen heeft 
Groet 
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 (Psalm) 98: 3 en 4 “Zing een nieuw lied voor God de Here” 
Over het thema 
Kyriëgebed beantwoord met het gezongen Kyrië 
overgaand in: Lied 978: 1 en 2 “Aan U behoort, o Heer der heren” 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
1e Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 22 
Zingen : Lied 249 (: 1 t/m 3) “All night, all day” 
2e schriftlezing: Lukas 24: 13 - 35 

Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang 
                             U alle glorie, o Vader, o Zoon, 
                             o Heilige Geest. 
                             In alle eeuwen der eeuwen. 
Overweging 
Orgelspel 
Zingen  : Lied 672: 3 en 4 “Kom laat ons deze dag” 



 
DIENST VAN DE OFFERANDEN 
 
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader … “ 
Collecte : diaconaat buitenland: project Mexico Kinderen 
Zingen : Lied 657: 1, 2 en 4 “Zolang wij ademhalen” 
Heenzending en zegen. "AMEN" 
Deurcollecte: onderhoud gebouwen 
 
MEDEDELINGEN 

 

 

De bloemengroet gaat vandaag naar:  
dhr. W. Oosten in Veghel. 

 
➢ Project Mexico Kinderen 
Het doel is kinderen in Mexico door middel van creatieve projecten hun 
zelfvertrouwen terug te geven. Creatieve projecten helpen jongeren om 
(traumatische) ervaringen uit hun verleden te verwerken en een plek te geven. 
Wij willen hun creatieve projecten aanbieden 
a. in het familiehuis van NPH (Nuestros Pequenos Hermanos ) 
b. aan kinderen in de omgeving van het familiehuis 
c. aan kinderen die op straat wonen/leven in de omringende wijken van de stad. 
 
➢ Zondag 5 mei om 10:00 uur is de dienst in het kerkelijk centrum in Uden, 
voorganger is mevr. J. Mutsaerts uit Vught. 
 
➢ Zondag 12 mei om 10:00 uur is de dienst in deze kerk, voorganger is ds. H. 
van Tilburg uit ‘s-Hertogenbosch. 
 
➢ GEMEENTEAVOND/BEZINNINGSTRAJECT 
Afgelopen woensdag, 24 april, zijn we gestart met het bezinningstraject richting 
de toekomst. Een groep meedenkers was al een uur bezig geweest, toen ook 
andere gemeenteleden aansloten om meer te horen over de tijd die komen 
gaat. 
Ds. Marloes Meijer begeleidt ons de komende tijd aan de hand van het 
liturgiemodel richting een plan waarmee we de komende tijd uit de voeten 
kunnen en dat ons helpt bij het beroepen van een nieuwe predikant. Wat het 
liturgiemodel inhoudt? Lees het svp na op de website. 
Marloes begon met een surprise ei. Wat heeft zo’n ei te maken met onze 
gemeente? Een aantal mensen heeft het ontdekt tijdens de gemeenteavond. 
De tweede avond staat gepland op woensdag 29 mei om 20 uur in Uden of in 



Veghel – dat is afhankelijk van een aantal praktische zaken, maar natuurlijk 
willen we wisselend op beide locaties samen komen. We nodigen u uit om mee 
te denken, mee te doen. De kerk heeft u nodig. 
En dat ei? Dat heeft een prachtige buitenkant en een lekkere ‘schil’, maar om de 
surprise te bereiken moet je het ei uitpakken en de schil breken, of laten 
smelten. In dit proces willen we dat doen: open zijn naar elkaar, naar God en 
naar de toekomst. Dat maakt misschien kwetsbaar, maar levert mooie schatten 
en surprises op – die ons helpen om toekomst-proof kerk te zijn. 


