Orde van dienst op zondag 6
september 2020
In de
Oude of Martinikerk te
Voorburg

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ouderlingt:
Lector:
Organist:
Zang:

Ds. Leneke Marchand
Ronald Schippers
Judy van Engeldorp Gastelaars
Jan Droogers
Gelske van der Duin
***

A: Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
V: Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
A: een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek.
Psalm 62a Solo:
Bij God alleen verstilt mijn ziel
Van Hem komt mijn bevrijding.

V: Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
A: Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
-gebedsstilte-

Orgelspel: Suite de deuxième ton (L.N.
Clerambault)

V: Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Welkom door ouderling

A: Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.

Moment van stilte en inkeer
Lied LB Psalm 111: 1,3 (Van ganser harte)
solo
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.

A: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Psalm 62a Solo:
Bij God alleen verstilt mijn ziel
Van Hem komt mijn bevrijding.
Moment voor de kinderen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Christus Jezus, onze Heer. Amen
Inleiding
Psalmgebed: Psalm 62
Psalm 62a Solo:
Bij God alleen verstilt mijn ziel
Van Hem komt mijn bevrijding.

V: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

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. Deze zondag is de eerste van een blok
met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet
Elia. 1 Koningen 17:1-16 staat centraal: Elia komt tijdens een
hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin
genoeg te eten hebben. Voor de tieners is er vandaag
tienerdienst.

Kinderlied LB 887 solo
Wees stil en weet: Ik ben jouw God (3 x)
Ik ben de Heer die jou geneest (3x)
Op U vertrouw ik, goede God (3x)

A: Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
V: Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?

Gebed
Schriftlezing: Genesis 13
Lied 803: 1,2 (Uit Oer is hij getogen) solo

Of via deze QR-code

Preek
Lied ‘Avondmaal’ (Sela) solo
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze
Vader
Viering Heilig Avondmaal
Tijdens de viering orgelspel: Suite (G.F. Händel)
(Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring.
De ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de
kring kunt innemen (houd 1,5 meter afstand van
elkaar). Na het avondmaal zingen wij het slotlied en
verlaten de kerk, neem daarom jas en orde van dienst
vast mee in de kring. Graag wachten met het nemen
van brood en wijn tot iedereen heeft: als de predikant
het aangeeft nemen wij gelijktijdig brood en daarna
wijn. Bent u slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat
kan.)

Slotlied LB 802: a1, v2, a3, m4, a5, a6 (Door de
wereld gaat een woord, melodie Jerushalaim)
(gemeente)

Mand
Geven via de bank heeft
de voorkeur, maar u
kunt uw gift ook in een
envelop doen en 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.
Kerkdiensten in september en Startzondag
Geef 2 data in september op via de website. U krijgt
bericht welke zondag(en) u mag komen Hebt u geen
internet bel dan Bep van Sloten, tel. 3952183.
Geef voor zondag 20 september op of u meedoet met
de activiteit voor startzondag.
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 uiterlijk 8 september mailen naar
atteroskam@gmail.com en secr.cvd@gmail.com of per
post (Kerkelijk Bureau t.a.v. Atte Roskam, Bruijnings
Ingenhoeslaan 4 2273 KR Voorburg).

Zegen
MEDEDELINGEN
Zingen
Zingen hoort bij de kern van ons geloofsleven. Op
grond van het rekenmodel van het RIVM komen we tot
de slotsom dat we in de Oude Kerk veilig kunnen
zingen (zie eerstehulpbijventilatie.nl). Allereerst gaan
we er al vanuit, dat u thuisblijft bij verkoudheids- en
griepklachten. Mocht er nu toch iemand met
coronabesmetting aanwezig zijn in de kerkdienst, dan
is de kans kleiner dan 1 procent dat het virus via
zingen wordt overgedragen in een zo groot en hoog
kerkgebouw als het onze. Toch beperken we ons
voorlopig -met pijn in het hart- tot het zingen van het
slotlied. We zoeken in dezen het belang van de
geloofsgemeenschap als geheel, beseffend dat wat
voor de een al te veel is, voor de ander nog te weinig
is. Voelt u zich vrij, om voor het slotlied de kerk te
verlaten.
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.

Carillonconcert
Zaterdag 12 september16:30-17:00 uur Gerda Peters
ABC-Cursus
Een kennismaking met het christelijk geloof voor wie
nieuwsgierig is naar christelijk geloven.
Waar? in de Voorhof, naast de Oude Kerk.
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!
Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com
Geestelijke verzorging in de Mantel vraagt
vrijwilligers bij diensten
Informatie bij Annet Shawki-Veefkind, protestants
geestelijk verzorger de Mantel
Tel: 06 4008 6409
Email: Annet.Shawki@Florence.nl

