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In deze nieuwsbrief informatie over de komende diensten,
de startzondag, ABC-cursus

Deze zomer
Deze zomer zijn we doorgegaan met zo’n 90 mensen in de
kerk. Voor de kinderen is er elke zondag kinderkerk. In
augustus, de vakantietijd, kunnen we wie wil een plaats
bieden. Wel opgeven!
Hebt u geen internet, dan kunt u bellen:
Van 17 tot 28 aug: Judy van Engeldorp, tel. 06-40 29 89 57
Vanaf 29 aug weer: Bep van Sloten, tel. 070-395 21 83

Diensten in september
De coronamaatregelen gaan ook in september door, opgeven voor deelname aan de kerkdienst
blijft dus nodig! De vakanties zijn dan over en daarom verwachten we veel meer mensen.
Daarom kun je dus in september maximaal 2 zondagen in de kerk aanwezig zijn.
Geef zo snel mogelijk door wanneer u op de lijst wilt staan. U ontvangt dan een bevestiging of u
ook daadwerkelijk kunt komen. En natuurlijk blijven we ook online met ruim 300 mensen kerken!
Uw bijdrage aan de collecten kunt u via uw bank overmaken naar onderstaande
rekeningnummers:
Diaconale collecten: Diaconie Protestantse Gemeente NL 27 INGB 0000 26 1919
Plaatselijk kerkenwerk: Protestantse Gemeente Voorburg NL 87 ABNA 0516 61 15 85.

Startzondag 20 september
Ook dit jaar houden we een startzondag. Er is dan na de dienst een leuk kort programma,
waarbij de keuze is tussen vragen oplossen in teams van 5 personen (Martini Escape Room) of
stadswandeling met inhoudelijke opdracht in tweetallen, nieuw in de gemeente/al heel lang in
de gemeente (Emmaüswandeling), en indien mogelijk een lunch buiten tot 14.00 uur. Het doel
is samen zijn en elkaar (iets) beter leren kennen.
We willen graag weten op hoeveel mensen we mogen rekenen en aan welk van de twee
programma’s u mee wil doen.
Opgeven op de gebruikelijke wijze via https://oudekerkvoorburg.nl/opgave-aan-kerkdiensten-inde-oude-kerk/ en vermeld bij de dienst van 20 september eén van de volgende 3 opties :
* Dienst + Startzondag

* Alleen dienst
* Alleen Startzondag

Oude Kerk open en middaggebed
In elk geval tot en met donderdag 3 september is de kerk van maandag t/m vrijdag open van
11.45 tot 13.00 uur. Om 12 uur is er een middaggebed, dat ook te volgen is op kerkomroep.nl
en kerkdienstgemist.nl. We kijken of we hier na de vakantie mee door kunnen gaan.
Op de zaterdagen tot en met 29 september is de kerk open van 13 tot 16 uur, voor kijken, zitten,
gesprek, rondleiding.

ABC-Cursus “Hoopvol leven”
“Ontdek de weg die Jezus wijst”
Ook dit jaar is er een ABC-cursus
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
Wanneer en hoe laat: 8x op dinsdagavond van 20:00-21:30
uur, 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!

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 via www.kerkomroep.nl en/of www.kerkdienstgemist.nl. We zijn
blij met Reinout en Marrit en wensen hun een prachtige dag toe onder Gods zegen. (Hun adres:
Kornalijnhorst 344, 2592 JD Den Haag).

Huwelijk Philip en Ilona
Onze gemeenteleden Philip Jansen en Ilona Dekker hopen zaterdag 29 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.

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

1,5 meter Zomerconcert in de Oude Kerk
Donderdag 20 augustus 20:00 uur
Het Cottage Ensemble, 6 jonge topmusici (hoorn, klarinet,
viool, altviool, cello) spelen een prachtig programma met
stukken van Mozart en Von Weber.
Het concert duurt 1 uur, zonder pauze.
Opgeven verplicht i.v.m. corona:
cottageensemble@gmail.com of tel. 06-50 96 59 70.
Prijs: € 15,-

Ten slotte
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).
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Judy van Engeldorp Gastelaars
Dirma Redelijkheid, voorzitter

