Orde van dienst op zondag 19 juli
2020
In de
Oude- of Martinikerk te Voorburg

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Zang:

Ds. Leneke Marchand
Ronald Schippers
Paula van Essen
Jan Droogers
Gelske van der Duin
***

Muziek voor aanvang van de dienst: Voor de dienst;
Suite in g-klein ( G.F Händel )
Welkom door ouderling

V: Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
A: Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
V: Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
A: mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
V: Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
A: Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
A: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen
Solo:

Moment van stilte en inkeer
Lied LB 287: 1,2,5 (Rond het licht dat leven doet) solo
Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Amen
Inleiding
Psalmgebed: Psalm 130 in beurtspraak
Solo:

Moment voor de kinderen
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er vandaag weer
kinderdienst in gebouw de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het
materiaal van Bible Basics. Op deze zondag gaat het over Prediker:
Voor alles is een tijd.

Kinderlied solo
Gebed
Schriftlezing Psalm 123
Lied Psalm 123
Preek
Lied: Avondmaal (Sela)

V: Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling

A: wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Afscheid Carel de Villeneuve als voorzitter Algemene
Kerkenraad

Huwelijksjubileum Rhijn en Cobie van den Oever
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader
Viering Heilig Avondmaal
Tijdens de viering muziek: Jesu meine Freude ( C.H.
Rinck)
(Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring.
De ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de kring
kunt innemen (houd 1,5 meter afstand van elkaar). Na
het avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de
kerk, neem daarom jas en orde van dienst vast mee in
de kring. Graag wachten met het nemen van brood en
wijn tot iedereen heeft: als de predikant het aangeeft
nemen wij gelijktijdig brood en daarna wijn. Bent u
slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat kan.)
Slotlied LB 413 (gemeente)
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren.
Zegen
Muziek
MEDEDELINGEN
Zingen
We bouwen het zingen rustig weer op. Daarom zingen we
alleen het slotlied. Voorzitter Dirma Redelijkheid: ‘Op grond
van het rekenmodel van het RIVM komen we tot de
slotsom dat we in de Oude Kerk weer veilig kunnen zingen.
Allereerst gaan we er al vanuit, dat u thuisblijft bij
verkoudheids- en griepklachten. Mocht er nu toch iemand
met coronabesmetting aanwezig zijn in de kerkdienst, dan

is de kans kleiner dan 1 procent dat het virus via zingen
wordt overgedragen in een zo groot en hoog kerkgebouw
als het onze.’
Collectes
De diaconale collecte is voor Vliet en Burgh, daar geeft het
Leger des Heils crisisopvang en observatie voor kinderen
tussen 6-12 jaar.
Geven door overmaken aan diaconie:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente.
Geven door overmaken aan de kerk:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente
Voorburg.
Of via deze QR-code: 1. ga naar de camera op je mobiel en
breng de QR-code in beeld; bericht wordt weergegeven:
OPEN: ‘SAMENGOEDDOEN.NL’
tik hierop en je komt
automatisch bij de site van
SKG.
2. kies voor Openen op
deze website -> je komt bij
ideal (betalingen)
3. kies voor gift en je komt
in de volgende pagina
4. vul in namens wie of
anoniem je de gift wilt
geven, je mailadres (niet
verplicht), het bedrag en dan kun je via ideal betalen. Vul
eventuele opmerkingen in
5. volgende pagina: check of je alles goed hebt
weergegeven en bevestig dat het juist is, ga akkoord met de
algemene voorwaarden
6. klik op: Gift verwerken en ik wil naar de betaalpagina
7. als alles goed is kom je in de ideal pagina waar je je bank
kunt selecteren
8. bij je bank app bevestigen en betalen.
Mand
Geven via de bank heeft de voorkeur, maar u kunt uw gift
ook in een envelop doen en in de mand bij de uitgang
leggen. Wilt u uw gift een specifieke bestemming geven
(diaconie of kerk), schrijf dat dan op de envelop, anders
verdelen we uw gift gelijkelijk over diaconie en kerkvoogdij.
Bijbellezen in de zomer: we kijken terug op een mooie
serie bijbellezingen. De laatste lezing (22 juli) vervalt.
Weer een kerkdienst meemaken?
Geef de data op via de website (1e pagina knop aanmelding
voor de kerkdiensten). U krijgt bericht welke zondag(en) u
mag komen Hebt u geen internet bel dan Bep van Sloten,
tel. 3952183.
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG)
In september gaat een nieuw cursus van start op
donderdagmiddag in de Christus Triumfatorkerk in Den
Haag, Bezuidenhout.
Informatie: bel of mail Annemarie van Duijn, 071 - 407 3566
of 06 - 5537 5048, w.van.duyn1@kpnplanet.nl.
Website: tvgdenhaag.nl

