refrein
Orde van dienst op zondag
30 augustus 2020

A.

In de
Oude- of Martinikerk te
Voorburg

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd en in de
eeuwen der Eeuwen Amen.
refrein

Genadeverkondiging

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:
Zang:

Ds. Giel Schormans
Ronald Schipppers
Paula van Essen
Hans Houtman
Gelske van der Duin
***

Muziek voor aanvang van de dienst
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Psalm 47:1,3 (Volken wees verheugd)
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
Drempelgebed in beurtspraak Psalm 51

Moment voor de kinderen
Vandaag horen de kinderen een gedeelte uit de
brief van Jakobus. Op deze zondag staat Jakobus
3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op
om goed op hun woorden te letten.
Kinderlied Lied 887
Wees stil en weet: Ik ben jouw God.
Wees stil en weet: Ik ben jouw God.
Wees stil en weet: Ik ben jouw God.
Ik ben de Heer die jou geneest
Ik ben de Heer die jou geneest
Ik ben de Heer die jou geneest
Op U vertrouw ik, goede God
Op U vertrouw ik, goede God
Op U vertrouw ik, goede God
Gebed
Schriftlezing: Genesis 11: 27-12:10
Lied 728: 1 (De heiligen, ons voorgegaan)
Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-10
Lied 728: 2, 3
Preek
Muziek

V.
A.

Wees mij God, in uw goedheid genadig,
neem in uw oneindig erbarmen
mijn overtredingen weg.
refrein

V.
A.

Zuiver mij geheel van mijn zonde,
reinig mij van wat ik misdeed.
refrein

V.
A.

Verban mij niet: ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige Geest.
refrein

-GebedsstilteV.
A.

Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze
Vader
Slotlied 737 in wisselzang (Jeruzalem, mijn
vaderstad) 1,2 allen 3m, 4v, 5m, 8v, 9 allen, 15m,
16v, 17m, 18v, 20,21 allen (staande)
Zegen
Muziek

MEDEDELINGEN
Bij de dienst
De komende drie zondag zullen we in de
verkondiging een mini-serie houden over
Abraham, die de vader van alle gelovigen wordt
genoemd. Vandaag lezen we Genesis 12 (de
roeping van Abraham), volgende week Genesis
13 (Abraham en Lot) en 13 september Genesis
14 (Abraham trekt ten strijde en ontmoet priester
Melchizedek)
Volgende week zondag
Vieren we het Heilig Avondmaal. We doen dat net
als in juli aan het einde van de dienst in een kring.
Bruiloft
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 om 14.45 uur in de Oude Kerk en is
te volgen op kerkomroep en kerkdienstgemist.
Hun adres: Kornalijnhorst 344, 2592 JD Den
Haag.
Opgeven voor de diensten
Vanwege de aantallen kunt u zich in september
niet meer voor alle zondagen 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? Bep van Sloten, tel. 3952183.
Startzondag 20 september
Met na de dienst een leuk kort programma en een
lunch buiten, om elkaar beter te leren kennen.
Geef daarom bij uw opgave voor 20 september
op: Alleen dienst of Dienst plus startzondag of
Alleen startzondag.
Collectes
De diaconale collecte is voor het Sociaal Fonds
LV. Dat geeft financiële steun als bestaande
voorzieningen geen uitkomst bieden.
De andere collecte is voor de kerk.
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 de QR-code.
Mand
U kunt uw gift ook in een envelop in de mand bij
de uitgang deponeren. Geef op de envelop de
bestemming aan. Zonder bestemming wordt uw
gave gelijkelijke verdeeld over diaconie en
kerkvoogdij.

Jaarrekening Diaconie 2019 ter visie
Van zondag 30 augustus t/m zondag 6 september
2020 ligt de Jaarrekening Diaconie 2019 ter visie
in de Koningkerk en Oude Kerk. Desgewenst kunt
u per email een digitaal exemplaar aanvragen bij
de penningmeester (atteroskam@gmail.com).
Reacties kunnen uiterlijk 8 september 2020
ingediend worden per email
(atteroskam@gmail.com = penningmeester
Diaconie PGV en secr.cvd@gmail.com =
secretariaat Diaconie) of per post (Kerkelijk
Bureau t.a.v. Atte Roskam, penningmeester
Diaconie PGV, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 2273
KR Voorburg).
Oude Kerk open
Deze week is de kerk ma, di, wo en do open van
11.45 tot 13.00 uur met om 12 uur middaggebed.
Zaterdagmiddag is er OKO van 13 tot 16 uur.
Carillonconcert
Zaterdag 5 september 14:00-15:00 uur door
Gideon Bodden.
ABC-Cursus
Een kennismaking met het christelijk geloof voor
wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven.
Door ds. Leneke Marchand, in de Voorhof, naast
de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg.
8x op dinsdagavond van 20:00-21:30, vanaf 22
september.
Informatie en opgave: ds. Leneke Marchand.
Kun je niet op dinsdag, maar heb je wel
belangstelling? We horen graag van je!
U/jij, allen een goede zondag gewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com

