
mini-KLANKBORD 
7 juli 2019 

 
Voorganger: mevr. L. Oosten-Bouman  
 
Lied voor de dienst: Lied 314 : 1 en 2 “Here Jezus, om uw woord” 
Welkom en mededelingen. 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Drempelgebed besloten met: 
Ouderling  : Door Jezus Christus onze Heer. 
Allen  : Amen. 
Intochtspsalm: Lied (Psalm) 84: 1, 2 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” 
      
Bemoediging en groet 
Voorganger: … en weten dat:  

  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 Jezus Christus onze Heer, 
  in de gemeenschap met de Heilige Geest. 

Allen : Amen. 
Zingen : Lied (Psalm) 84 : 4 en 6 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”  
Kyriëgebed, beantwoord met het gezongen Kyrië 
Zingen : Lied (Psalm) 100 : 1, 3 en 4 “Juicht Gode toe, bazuin en zing” 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
Gebed bij de opening van de Gods woord 
1e lezing  : brief aan God 
Zingen  : Lied 1010 : 1 en 2  “Geef vrede, Heer, geef vrede” 
2e lezing : Matteüs 9 : 35 - 38, doorlopend naar Matteüs 10 : 1 - 15 
Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang,  
              U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige  
                       Geest. In alle eeuwen der eeuwen. 
Zingen : Lied (Psalm) 103 : 1, 2 en 9 “Zegen, mijn ziel, de grote 
naam des Heren” 
Overdenking 
Orgelspel 



Zingen    : Lied 340 b (geloofsbelijdenis) “Ik geloof in God de Vader” 
 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk "Onze Vader"  
Collecte : Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 
Slotlied : Lied (Psalm) 150 (: 1 en 2) “Loof God, loof Hem overal” 
Heenzending en zegen. “AMEN” 
Deurcollecte: jeugdwerk. 
 
MEDEDELINGEN 
 

 

De bloemengroet gaat vandaag naar: 
dhr. G.J.H. Roddeman, in Veghel. 

 
 Zondag 14 juli om 10:00 uur is de dienst in het kerkelijk centrum in 
Uden, voorganger is ds. T. v.d. Rest-Werner uit Ede. 
 
 Zondag 21 jul om 10:00 uur is de dienst in deze kerk, voorganger is 
ds. H.J. Veltkamp uit Zaltbommel. 
 
 De 35e Rommelmarkt in Veghel. 
Op zaterdag 7 september 2019 organiseren we voor de 35e en laatste 
keer op het Meijerijplein te Veghel de Rommelmarkt van onze 
gemeente.  
Ook dit jaar verzamelen we de verkoopbare spulletjes in de loods op de 
Lagelandstraat nummer 10 in Veghel (naast Nutrifeed). Bij voorkeur te 
bereiken vanaf de NCB-laan: op de NCB-laan richting Pastoor van den 
Elzenlaan en daar linksaf voor Garagebedrijf van Doorn. 
Vanaf 26 juni kunt u hier elke dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur uw 
spullen inleveren bij het vrijwilligersteam. 
NB. Sommige spullen zoals grote meubels en witgoed kunnen we 
helaas niet aannemen, vanwege de hoge kosten. 
We hopen dat u ook dit jaar weer veel bruikbare spulletjes kunt 
brengen en natuurlijk bent u van harte welkom om de Rommelmarkt 
zelf! 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-37 76 65. 


