
 

 

 

Hervormde Gemeente
Ouderkerk aan den IJssel

 

 

 

 

 
 

Naam: _______________________________________ 

Vandaag is het: __________________________________

 

 

 

 

 

 

Hervormde Gemeente
Ouderkerk aan den IJssel

 

 

 

 

 

 
 

Naam: _______________________________________ 

Vandaag is het: __________________________________

Hervormde Gemeente 
Ouderkerk aan den IJssel 

 

____________ 

Hervormde Gemeente 
Ouderkerk aan den IJssel 

__________________________________ 



Voor de kerkdienst 

Er gebeurt vandaag gebeurt er iets bijzonders in de kerkdienst!  

Weet jij wat? ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Wat staat er klaar voorin de kerk? ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

      Voor de dienst zingen we: 

      Psalm _______ vers _________ 

 

 

 

Voor de kerkdienst 

Er gebeurt vandaag gebeurt er iets bijzonders in de kerkdienst!  

Weet jij wat? ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Wat staat er klaar voorin de kerk? ______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

      Voor de dienst zingen we: 

      Psalm _______ vers _________ 

  



Welke psalmen  Psalm _____________ vers _______________ 

zingen we nog  Psalm _____________ vers _______________ 

meer?   Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Afkondigingen 

Welke dominee is er vandaag?    ______________________________ 
 
Waar gaan we     ____________________________ 

straks voor      ____________________________ 

collecteren?      ____________________________ 

 

 

 

Welke psalmen  Psalm _____________ vers _______________ 

zingen we nog  Psalm _____________ vers _______________ 

meer?   Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Afkondigingen 

Welke dominee is er vandaag?    ______________________________ 
 
Waar gaan we     ____________________________  

straks voor      ____________________________ 

collecteren?      ____________________________ 



 

 

Begin van de dienst
Het Heilig Avondmaal houden is een 
opdracht van de Heere Jezus. 
Om terug te denken aan wat Hij 
moest lijden voor onze zonden.
 

Als je aan dat lijden en sterven denkt wordt je verdrietig. Maar als je 
bedenkt dat Jezus dat deed om ons te redden, dan wordt j
Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren. 
Om terug te denken en blij te zijn! 
 
 

Welk Bijbelgedeelte lezen we vandaag? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 
Begin van de dienst
Het Heilig Avondmaal houden is een 
opdracht van de Heere Jezus. 
Om terug te denken aan wat Hij 
moest lijden voor onze zonden.
 

Als je aan dat lijden en sterven denkt wordt je verdrietig. Maar als je 
bedenkt dat Jezus dat deed om ons te redden, dan wordt je blij! 
Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren. 
Om terug te denken en blij te zijn! 
 
 

Welk Bijbelgedeelte lezen we vandaag? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Begin van de dienst 
Het Heilig Avondmaal houden is een 
opdracht van de Heere Jezus.  
Om terug te denken aan wat Hij 
moest lijden voor onze zonden. 

Als je aan dat lijden en sterven denkt wordt je verdrietig. Maar als je 
bedenkt dat Jezus dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!  
Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren.  

____________________________________________________________ 

_____________________ 

Begin van de dienst 
Het Heilig Avondmaal houden is een 
opdracht van de Heere Jezus.  
Om terug te denken aan wat Hij 
moest lijden voor onze zonden. 

Als je aan dat lijden en sterven denkt wordt je verdrietig. Maar als je 
bedenkt dat Jezus dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!  
Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



De preek 

Wat is het thema van de preek? 

____________________________________________

____________________________________________

 

Met welke woorden nodigt de dominee mensen uit aan de 

avondmaalstafel?  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

De preek 

Wat is het thema van de preek? 

____________________________________________

____________________________________________

 

Met welke woorden nodigt de dominee mensen uit aan de 

avondmaalstafel?  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

  

_______________________ 

___________________ 

Met welke woorden nodigt de dominee mensen uit aan de 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Met welke woorden nodigt de dominee mensen uit aan de 



Heilig Avondmaal 
Teken hier de schaal met brood en de beker met wijn.  
En schrijf erbij wat de dominee zegt als hij dit vastpakt. 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 

 

 

 

Heilig Avondmaal 
Teken hier de schaal met brood en de beker met wijn.  
En schrijf erbij wat de dominee zegt als hij dit vastpakt. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 

_____________________________  ______________________________ 



 

Wat zou je willen vragen over het Heilig Avondmaal? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________    

  ____________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 

Na de preek 

We bidden voor: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

We danken voor: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Wat zou je willen vragen over het Heilig Avondmaal? 

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________    

  ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

 

Na de preek 

We bidden voor: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

We danken voor: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag!

 

 
 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!

 

 

Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag!

 

 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!

Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag! 

was en tot de volgende keer! 

Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag! 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer! 




