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M.m.v. de voorgangers uit de werkgemeenschap Helmond,  

plaatselijke ambtsdragers en musici 

 

Schema carrouseldiensten 2023 

 

  

 29 januari 5 februari 12 februari 

Boxmeer Corine Beeuwkes 

De engel als 
reisgenoot 

Marise Boon 

De engel als 
boodschapper 

Marlies Schulz 

De engel van de 
verandering 
 

Best 
 

Jan-Hendrik Kip 
De engel van de 

verandering 

Angeliek Knol 
De engel als 

reisgenoot 

Ada Rebel 
De engel als 

boodschapper 

 

Nuenen Marise Boon 
De engel als 
boodschapper 

Marlies Schulz 
De engel van de 
verandering 

Corine Beeuwkes 
De engel als  
reisgenoot 
 

Helmond Marlies Schulz 
De engel van de 
verandering 

Corine Beeuwkes 
De engel als 
reisgenoot 

Marise Boon 
De engel als 
boodschapper 
 

Deurne Angeliek Knol 
De engel als 
reisgenoot 

Ada Rebel 
De engel als 
boodschapper 

Jan-Hendrik Kip 
De engel van de 
verandering 

 

Asten 
Someren 

Pieter Flach 
De engel als 

boodschapper 

Bernadette van 
Litsenburg 

De engel van de 
verandering 

Rien Op den Brouw 
De engel als  

reisgenoot 

Geldrop 
 

Ada Rebel 
De engel als 
boodschapper 

Jan-Hendrik Kip 
De engel van de 
verandering 

Angeliek Knol 
De engel als  
reisgenoot 

 

Venray Bernadette van 
Litsenburg 

De engel van de 
verandering 

Rien Op den Brouw 
De engel als 

reisgenoot 

Pieter Flach 
De engel als 

boodschapper 

Elsendorp 
 

Rien Op den Brouw 
De engel als 
reisgenoot 

Pieter Flach 
De engel als 
boodschapper 

Bernadette van 
Litsenburg 
De engel van de 
verandering 
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Hartelijk welkom in deze kerk! 

 

In negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond wordt op 

deze zondagen een serie kerkdiensten gehouden over engelen in de 

Bijbel. Zo willen we onderlinge verbondenheid vorm en gezicht geven. 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom  

 

Aanvangslied (staande): Lied 214: 1,2,4 en 5  

 

 
 

 

2 Hef op uw hart en uw gelaat 

gelijk het licht dat opengaat, 

wees als de engelen bereid, 

wijd God uw ganse levenstijd! 

 

4 En laat uw licht als hemellicht 

schijnen voor ieders aangezicht, 

zodat het ieder helder is 

dat God uw licht, uw helper is. 

 
 

5 De hemel immers is nabij! 

Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij 

en door de stralen van uw gloed 

wordt alles wat er leeft gevoed. 
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Bemoediging 

  

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a: DIE SINDS HET BEGIN SCHEPPER IS VAN  

    HEMEL EN AARDE 

v: O God, keer U om naar ons toe  

a: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL 

v: Laat ons, o God, uw liefde zien 

a: EN GEEF ONS UW VREDE. AMEN.  

 

(We gaan zitten) 

 

Kyrië: Lied 259 

 
 

 

2 Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinde muur 

van uw geheime plannen staan. 

3 Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt met het vergezicht 

van God met ons, Emmanuel. 

 

4 Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in uw tijd, 

en leer ons wachten met geduld. 

 

 

 



5 

 

 

Gloria: Lied 154B : 1 

 
 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Inleiding op het thema: De engel als boodschapper 

 

Lezing: Rechters 13 

 

Lied 464 
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2  Soms staat de hemel op een kier: 

een bode van de Heer komt hier, 

verrast ons met een blij bericht, 

en zet de aarde in het licht! 

 

3 Een engel spreekt een meisje aan, 

hij groet haar, noemt haar bij haar naam 

God kiest jou als zijn liefste uit, 

voor Hem ben jij de ware bruid! 

 

8 Dit is het, wat Hij heeft beloofd: 

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft, 

een licht dat schijnt, een zon die straalt 

en over alle donker daalt. 

 

10 De hemel zingt de aarde voor. 

En samen vormen wij het koor 

dat God alleen de glorie zingt 

omdat zijn licht de nacht bedwing 

 

Overweging 

 

Muzikaal intermezzo  

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden met acclamatie lied 368c: 

  
 

stil gebed en Onze Vader  

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven  

 

De collecte is vandaag bestemd voor JOP: Jong Protestants Jeugdwerk. 

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL03INGB0005166865 t.n.v.  

Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. JOP.  

Ook staan er mandjes achterin de kerk. 
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OP WEG GAAN 

 

Slotlied (staande)  416 

 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Wegzending en zegen, gevolgd door gezongen Amen  

 

v: In ons hart en in ons huis 

A: DE ZEGEN VAN GOD. 

v: In ons komen en in ons gaan 

A: DE VREDE VAN GOD. 

v: In ons leven, op onze zoektocht, 

A: DE LIEFDE VAN GOD. 

v: Bij het einde, nieuw begin, 

A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 

THUIS TE BRENGEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 
 
Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 
9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 

 

http://www.pgn-nuenen.nl/

