Cantrorij: Acclamatie Lied 339-A

Orde van dienst 16 augustus
2020
Oude of Martinikerk te
Voorburg
-

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:
Zang:

ds. L.J. de Leeuw
Judy van Engeldorp Gastelaars
Thilly Walvoort-van Leeuwen
Rolf van den Berg
Erna Arons, Nel Jenezon, Jetteke
Sjouke, Joke en Hans Verstraate

Muziek voor de dienst
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Cantorij: intochtslied: Psalm 100: 1 en 2
(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
allen gaan zitten
Drempelgebed
Cantorij: Psalm 100: 3 en 4
Kyriegebed - aansluitend Cantorij: Lied 413: 3, 1 en 2
Met en voor de kinderen
Cantorij: Kinderlied HH 88 (Zoek eerst het koninkrijk
van God)
Gebed bij de opening van het woord

Schriftuitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
Cantorij: Lied 899: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbeden - stil gebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
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 834 (staande)
Wegzending en Zegen
Muziek

MEDEDELINGEN

Collectes
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie.
In het bijzonder voor De Presbyteriaanse kerk in
Rwanda, die jongeren, armen en slachtoffers van de
genocide helpt.
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.

Apostellezing: Romeinen 8: 31 - 39
Cantorij: Lied 902: 1, 5 en 6
Evangelielezing: Mattheus 8: 1 – 4

Overmaken aan de kerk kan ook via onderstaande QRcode

Wanneer en hoe laat: 8x op dinsdagavond van 20:0021:30, 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!

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.
Ramp in Beiroet
Maak een extra gift over naar
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. "Slachtoffers explosie Beiroet"

Diensten in augustus
Geef de data dat u wilt komen op via de website als u
dit nog niet hebt gedaan. In verband met de
coronamaatregelen moet u zich echt opgeven en niet
zomaar komen. U krijgt bericht welke zondagen u
wordt verwacht.
Bellen?
17 – 28 aug: Judy van Engeldorp, tel. 06 40298957.
Vanaf 29 aug: Bep van Sloten, tel. 3952183.
Diensten in september
Zoals het er nu uitziet gaan we In september 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.
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.
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, vanuit de
protestantse gemeente rond de Oude Kerk
Waar: de Voorhof, naast de Oude Kerk, Herenstraat
77, Voorburg

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).
Bericht van Alex en Minky Booms
De leden van onze kerk en cantorij van harte bedankt
voor de vele blijken van medeleven en
beterschapswensen die ik in het ziekenhuis en daarna
heb ontvangen. Er is voor mij gebeden en heb ook veel
telefoon gehad. Al met al hartverwarmend. Ik ben
fluitend door de chemo- en radiotherapie en operatie
gegaan. Daarom valt de herstelperiode nu zo zwaar.
Longembolie, longontsteking, hartritmestoornissen,
geen smaak, leven op astronautenvoedsel.Ik hoop en
bid dat hier snel verandering in komt. Chirurgen
zeggen dat ik op een jaar moet rekenen. Nogmaals
bedankt voor jullie medeleven en gebed.
Alex en Minky Booms
U/jij, allen een goede zondag gewenst!
1,5 meter Zomerconcert in de Oude Kerk
Donderdag 20 augustus 20:00 uur
Cottage Ensemble, 5 jonge topmusici (hoorn, klarinet,
viool, altviool, cello). Het concert duurt 1 uur, zonder
pauze..
Opgeven verplicht: cottageensemble@gmail.com of
tel. 06 5096 5970.
Prijs 15 €.

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

