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Beste gemeenteleden van de Wijkgemeente Martini,
We hebben Pasen gevierd. Minder uitbundig dan anders,
maar door de omstandigheden waarin we ons bevinden
misschien wel intenser. Na de dienst werd net als verleden
jaar het kruis met daarin tulpen buiten aan de kerk gehangen.
De grote steen voor het graf kon Jezus niet verhinderen bij
ons te zijn. Hij kwam door gesloten deuren heen om zijn
leerlingen op de avond van die eerste dag op te zoeken. Dat
is troostrijk in een periode waarin velen van ons het isolement
steeds zwaarder valt en veel gemeenteleden zorgen hebben
over werk en inkomen.
Een moeilijke tijd ook voor onze geloofsgemeenschap als geheel. We kunnen ons niet meer
laven aan elkaars nabijheid en geloof. Tegelijk is het ook een kans om ons te oefenen om op
een andere manier kerk te zijn: als gezin, of een kleine groep in een huiskamer. Dat er minder
prikkels zijn, en we niet naar buiten kunnen, geeft juist ook de gelegenheid om de weg 'naar
binnen' te bewandelen. Het gebed, lezing van de Schrift, het zoeken van God. Zo kan een
'woestijnperiode' op zijn eigen manier vruchtbaar zijn.
We weten dat God ons in dit alles niet alleen laat. We proberen elkaar ook vast te houden. Door
middel van de diensten die via internet worden uitgezonden, door telefoontjes, door kaartjes,
door onderlinge hulp.

Bij de diensten

€2.575,- voor het 40-dagenproject
In de Paasmorgendienst bood de
Diaconie een cheque aan ter waarde van
€2.200,- bestemd voor het Wycliffe
Bijbelvertaalproject waar Anne Stoppels
– Dondorp voor werkt in Papoea Nieuw
Guinea.
Tussenstand opbrengst € 2.575,waarvan o.a € 100,- gedoneerd door de
dames van de boekentafel.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Iedere zondag om 10.00 uur is de kerkdienst
live te volgen of later terug te kijken via twee
kanalen: kerkdienstgemist en kerkomroep .
Omdat kerkomroep een beperkte capaciteit
heeft, heeft kerkdienstgemist de voorkeur.
-Zondag 26 april gaat onze oud-predikant
ds. A. Sterrenburg voor.
-Zondag 3 mei gaat ds. W.F. Schormans
voor Lezing: Exodus 17
-Zondag 10 mei ds. H.M. Marchand
Lezing: Exodus 19

In de Paasmorgendienst was Anne
Stoppels zelf aan het woord in onderstaand
filmpje

Informatie over diensten
Het preekrooster, de orden van dienst van komende en afgelopen diensten en uitgeschreven
preken zijn te vinden op onze website

Van de diaconie
De diaconie kan voorlopig nog geen ontmoetingsmomenten of een bustocht voorbereiden, maar
verleent wel persoonlijke financiële ondersteuning binnen de wijk. De lopende periode krijgen 5
externe doelen op het collecterooster bij voorbaat € 600,- Ook worden extra giften
gegeven. Een plaatselijke cateraar ontving € 150,- t.b.v.75 maaltijden voor zorgmedewerkers.
Het landelijk DAK-project voor inloophuizen ontving € 500,-. Diaconie en ZWO maakten elk €
500,- over voor extra Kerk in Actie activiteiten i.v.m. de coronacrisis. Helpt u om inkomsten en
uitgaven in evenwicht te kunnen houden?

Collecten in tijden van CORONA
Geen kerkdiensten, geen collecten. Daarom vragen diaconie en kerkrentmeesters u voor de
collecten in de periode 15 maart-24 mei niet per collecte, maar in één keer een bedrag naar hun
rekening te willen overmaken. De diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over.
U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: "Gift collecten
tijdens Corona".
Diaconale collecten:
NL 27 INGB 0000 26 19 19

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL 87 ABNA 0516 61 15 85
t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.
Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

De bloemschikgroep maakte in de veertigdagentijd bij iedere
dienst een bloemstuk dat qua sfeer en thematiek fijnzinnig
aansloot bij de lezingen uit Exodus.
Ze gaven de vieringen een bijzonder accent en sierden door
de week de stiltehoek in de kerk.

Impressie open kerk
Inmiddels is de Oude Kerk al ruim een maand dagelijks rond
het middaguur geopend (behalve op zondag). Elke dag om
12 uur luidt de klok en leest een van de gastvrouwen/heren
een psalm en spreekt een gebed uit. Mooi dat zij dat doen
en dat zo zichtbaar wordt dat het biddend present zijn in
onze stad een roeping is van de hele gemeente.

Lees verder

De restauratie van het Marianneorgel
Op woensdag 29 april wordt de steiger rond de orgelgalerij
opgebouwd en op vrijdag 1 mei worden de frontpijpen uit het
orgel gehaald waarna er eerst begonnen wordt met het
schilderwerk door firma de Jongh uit
Waardenburg. Begin juni zal orgelbouwer Martin
Butter starten met de renovatie en onderhoud van het
orgel. Planning is dat de klus eind augustus klaar is. Het kabinetsorgel zal daarna gerenoveerd
worden.
Door de werkzaamheden is het mogelijk dat de tijden van openstelling van de Oude Kerk
worden aangepast, hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de website.

Gerda Peters is de Beiaardier die het Carillon van
de Oude Kerk bespeelt. Op stille zaterdag
speelde zij op verzoek van de kerkenraad een
aantal liederen uit het liedboek, waaronder het 'U
zij de Glorie". Zo klonk toch iets van de paasjubel
over Voorburg. Midvliet TV maakte er
een filmpje van.

Tot slot
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
- Psalm 62:1 (Liedboek 2013)

Namens de kerkenraad,
Dirma Redelijkheid (voorzitter)
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
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