Orde van dienst 23
augustus 2020
Oude of Martinikerk te
Voorburg
-

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:
Zang:
.

ds. Jaap van de Meent
Dirma Redelijkheid-Gerritsen
André Sjoerdsma
Gerrit van Eeden
Erna Arons, Judy van Engeldorp
Gastelaars, Nel Jenezon, Jetteke
Sjouke en Fredi Willemsen

V: Breng ons dan thuis, keer ons tot leven zoals
rivieren in de woestijn die, als de regen valt,
opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
A: Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap, dat zal een droom zijn.
Met en voor de kinderen
Cantorij: Kinderlied HH 88 (Zoek eerst het
koninkrijk van God)
Gebed
Schriftlezing: Nehemia 9: 15-17

Orgelspel voor de dienst: "AIR ON THE G
STRING" uit Suite No.3 in D Johann Sebastian
Bach (1685-1750)

Cantorij: Psalm 78: 1, 2, 3

Welkom

Cantorij: Lied 339-A

Moment van stilte en inkeer

Preek

Cantorij: intochtslied: Psalm 84: 1, 5, 6

Pianospel: Holberg Suite Opus 40 "Sarabande"
Edvard Grieg (1843-1907)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,
Allen:
die hemel en aarde gemaakt
heeft,
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:
en niet loslaat het werk van zijn
handen
(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God,
onze
vader en van Christus Jezus, onze
Heer
a.:
Amen

Evangelielezing: Mattheus 14: 13 – 21

Cantorij: Lied 383: 1 t/m 5
Dankgebed en voorbeden - stil gebed – Onze
Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
De eerste collecte is voor Kerk in Actie
De tweede collecte is voor de kerk
Zingen door gemeente: Lied 885 (staande)
Zegen
Orgelspel: Voluntary 10 Henry Heron (18e eeuw)
Largo-Fuge

allen gaan zitten
Inleiding
Psalmgebed in beurtspraak
A: Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap, dat zal een droom zijn.
V: Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dan
zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen’.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij
onze vreugde.
A: Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap, dat zal een droom zijn.

MEDEDELINGEN
Collectes
De diaconale collecte is voor De Regenboog. Dit
is een interkerkelijke stichting die zorg en opvang
van dak- en thuislozen en verslaafden regelt.
De andere collecte is voor de kerk.
Graag in 1 keer voor 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.
Overmaken aan de kerk kan ook via
onderstaande QR-code

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.
Opgeven voor de diensten
In september gaan we op dezelfde manier door.
Omdat dan mensen weer terug zijn van vakantie,
kunt u zich niet meer voor elke zondag opgeven.
Geef 2 zondagen in de maand september op
wanneer u wilt komen mbv de groene knop op de
eerste pagina van de website
oudekerkvoorburg.nl.
Of direct: oudekerkvoorburg.nl/opgave-aankerkdiensten-in-de-oude-kerk
Liever bellen?
23 – 28 aug: Judy van Engeldorp, tel. 06
40298957.
Vanaf 29 aug: Bep van Sloten, tel. 3952183.
Startzondag 20 september
Na de dienst is er een leuk kort programma en
een lunch buiten, om elkaar beter te leren
kennen.
We willen graag weten op hoeveel mensen we
mogen rekenen.
Geef daarom bij uw uw opgave voor 20
september op: Alleen dienst of Dienst plus
startzondag of Alleen startzondag.
Huwelijk Philip en Ilona
Onze gemeenteleden Philip Jansen en Ilona
Dekker hopen dinsdag 25 augustus te gaan
trouwen. Vanwege de corona hebben zij besloten
de kerkelijk inzegening op een later tijdstip te
doen plaats vinden. Wij wensen hun een mooie
dag en Gods zegen op hun huwelijk. (Hun adres

is Monseigneur van Steelaan 194, 2273 EV
Voorburg).
Huwelijk Reinout en Marrit
Op vrijdag 4 september hopen onze
gemeenteleden Reinout Salverda en Marrit
Buteijn in het huwelijk te treden. De kerkelijke
bevestiging en inzegening van hun huwelijk zal
plaatsvinden in om 14.45 uur in de Oude Kerk. Zij
willen heel graag in het midden van de gemeente
hun huwelijk laten inzegenen. Helaas is het
aantal zitplaatsen beperkt. De dienst is digitaal
mee te beleven. We wensen Reinout en Marrit
een prachtige dag toe onder Gods zegen. (Hun
adres: Kornalijnhorst 344 2592 JD in den Haag).
Oude Kerk open en middaggebed
Ma- di-wo-do-vr 11:45-13:00 uur: met om 12 uur
middaggebed.
Za 13-16 uur: voor kijken, zitten, gesprek,
rondleiding.
Carillonconcerten
Zaterdag 29 augustus 14:00-15:00 uur door Ludo
Geloen: improvisaties op bekende melodieën.
Zaterdag 5 september 14:00-15:00 uur door
Gideon Bodden.
Zaterdag 12 september16:30-17:00 uur Gerda
Peters
ABC-Cursus
Hoopvol leven, Ontdek de weg die Jezus wijst
Wat: ABC-cursus, kennismakingscursus
christelijk geloof
Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk
geloven
Door wie: ds. Leneke Marchand
Waar: de Voorhof, naast de Oude Kerk,
Herenstraat 77, Voorburg
Wanneer en hoe laat: 8x op dinsdagavond van
20:00-21:30, vanaf 22 september
Meer informatie en opgave: ds. Leneke
Marchand (hmmarchand@hotmail.com)
Kun je niet op dinsdag, maar heb je wel
belangstelling? We horen graag van je!
Vakantie van de predikanten
Hebt u in augustus een predikant nodig, neem
dan contact op met ouderling Judy van Engeldorp
Gastelaars (06-40 29 89 57).
U/jij, allen een goede zondag gewenst!

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

