Orde van dienst zondag 2
augustus 2020
In de
Oude- of Martinikerk te
Voorburg
Thema: “Over luisteren”

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist/pianist:
Zang:

Ds. Els van der Wolf-Kox
Bep van Sloten-van de Munt
Rosalie van Mourik
Hans Houtman
Aad de Graaf, Robèrt
Groeneboer, Jetteke Sjouke,
Fredi Willemsen
***
Muziek voor de dienst: Elegie en Arietta - E. Grieg
(1843-1907)
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Cantorij: Psalm 116: 1,2,3 (allen staan)
Bemoediging en groet:

Piano: Prélude e-moll, Op. 28 nr. 4 - F. Chopin
(1810-1849)
Tekst: “Aandacht”

AANDACHT
Aandacht is eerbiedig.
Ze dringt zich niet op.
Ze kan wachten,
ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelijk.
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in.
ze kan ontvangen.
Aandacht is tijd.
Ze neemt de tijd,
ze jaagt niet op.
Ze overhaast zich niet.
Aandacht is attent.
Ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet.
Ze doet wat ze zegt.

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.

Aandacht is trouw.
Ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol.
Ze komt ook in moeilijke tijden.

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Jezus Christus, onze Heer. Amen

Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn.
Ze is eenvoudig.

Gebed om een nieuw begin
Cantorij: LB 973
Moment voor de kinderen
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er kinderdienst in gebouw
de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het materiaal van Bible Basics.

Cantorij: Kinderlied HH 88 (Zoek eerst het koninkrijk
van God)

Aandacht heelt onze wonden.
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig is de mens die aandacht
schenkt en die aandacht ontvangt.
Marinus van den Berg

Gebed bij de opening van het Woord
Cantorij: LB 103e (aantal keren)
Schriftlezing: Psalm 116 en Jacobus 1: 19
Dankgebed en voorbeden- stil gebed- Onze Vader
Cantorij: LB 314: 1 en 3
Preek

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling

Allen: Slotlied LB 416 (Ga met God)
Zegen
Orgelspel: Fuga D-Dur- G.F. Händel (1685-1759)

MEDEDELINGEN
Collectes
De diaconale collecte is voor het lenigen van financiële
nood. Een steuntje in de rug voor mensen die op
bijstandsniveau moeten leven.
De andere collecte is voor de kerk.
Graag in 1 keer voor de periode 19 juli t/m 13
september:
overmaken aan de diaconie:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente;
overmaken aan de kerk:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg.

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
Vakantie van de predikanten
De maand augustus zijn onze predikanten niet
bereikbaar, hebt u een predikant nodig, neemt u dan
contact op met ouderling Judy van Engeldorp
Gastelaars (06-40 29 89 57).
U/jij, allen een goede zondag gewenst!

Overmaken aan de kerk kan ook via onderstaande QRcode

Mand
Geven via de bank heeft de voorkeur, maar u kunt uw
gift ook in een envelop doen en na afloop van de
dienst 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.
Weer een kerkdienst meemaken?
Geef de data op via de website (1e pagina knop
aanmelding voor de kerkdiensten). U krijgt bericht
welke zondagen u wordt verwacht. Hebt u geen
internet, bel dan Bep van Sloten, tel. 3952183.

Kamer gezocht
Wouter Goede is 20 jaar en hoopt begin volgend schooljaar
te starten met zijn studie veiligheidskunde in Den Haag.
Wouter woont nu nog thuis, in Almere, waar hij lid is van de
protestantse gemeente. Hij is bevriend met familie van René
en Gelske van der Duin, vandaar dat hij via deze weg een
oproepje plaatst. Wouter zoekt een kamer in de buurt van
Den Haag en hoopt dat één van u hem verder kan helpen!
Voor vragen kunt u hem bereiken op:
06 81 73 22 12.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

