
 

Orde van dienst 
 14 februari 2021 om 10 uur 

Oude of Martinikerk te Voorburg 

6e zondag van de Epifanie 
 

-bevestiging ambtsdragers- 

 

 

Voorganger:   Ds. Leneke Marchand, ds. Giel 
Schormans 

Ouderling van dienst:  Dirma Redelijkheid- Gerritse 

Lector: Thilly Walvoort- Van Leeuwen
  

Organist:   Hans Houtman 

Zang:    Joke van Mannekes 

Muziek voor aanvang van de dienst: Psalm 42- F. 

Asma 

Kindermoment 

Welkomstwoord door de ouderling 

Moment van stilte en inkeer 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na 
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 

 
Inleiding 
 
Psalmgebed: Psalm 130 met Ps. 130:1 (LB) 
 
V: Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 
Heer, hoor mijn stem, 
 
A: wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
 
V: Als u de zonden blijft gedenken, HEER, 

Heer, wie houdt dan stand? 
 
A: Maar bij u is vergeving, 
daarom eert men u met ontzag. 
 
V: Ik zie uit naar de HEER, 
mijn ziel ziet uit naar hem 
en verlangt naar zijn woord, 
 
A: mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 
V: Israël, hoop op de HEER! 
Bij de HEER is genade, bij hem 
is bevrijding, altijd weer. 
 
A: Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 
 
Psalm 130:4 (LB) 
 
Gebed 

 
Schriftlezing Markus 1: 32-45 
 
Lied: LB 534 (Hij die de blinden weer liet zien) 
 
Preek 

Muziek: Wer nur den lieben Gott lässt walten- O. 

Dienel 

 

 

*** 

Dienst van de bevestiging 

Afscheid aftredende kerkenraadsleden 
 
Herbevestiging van de ambtsdragers die hun 
ambtswerk voortzetten 
 
Presentatie en bevestiging van de nieuwe 
ambtsdragers 
 
Lied LB 363 (Dat 's HEEREN zegen op u daal') 
 
Verwelkoming en aanvaarding  
Gemeente, dit zijn uw (nieuwe) ambtsdragers. Wilt u 
hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in 
hun ambt? 
 
Antwoord: ja, van harte!  
 
Presentatie van pastoraal medewerker  
 



Lied LvdK 400:12 (Geloofd, gezegend zijt gij Heer) 
Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Moment van delen: aankondiging collecte en 
mededelingen door ouderling 
 
Lied LB 362: 1,2 (Hij die gesproken heeft) 
 
Zegen 

Muziek na de dienst: Dir, dir, Jehovah, will ich 

singen- M. Reger 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede 
zondag!  

MEDEDELINGEN 
 
Collecten 
De diaconale collecte is voor Mission Aviation 
Fellowship. 
Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak 
afgesloten van de buitenwereld. De MAF vliegt voor 1000 
kerken en (hulp)organisaties in 30 landen. Vaak zijn de 
wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. Dorpen 
liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen 
of oerwoud. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt 
het vervoer via de weg risicovol. 45 minuten vliegen 
bespaart een autorit van 9 uur. Info: www.maf.nl.  

 
De tweede collecte is voor de kerk. 
 
De diaconie en de kerkrentmeesters vragen of u in 
plaats van elke zondag, één keer een bedrag wilt 
storten  onder vermelding van “Gift collecten tijdens 
CORONA”: 
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.  
 
Actie Kerkbalans 
Wie nog geen toezegging digitaal heeft gedaan, heeft 
een brief ontvangen. Vriendelijk verzoek om uw 
toezegging op te sturen naar het kerkelijk bureau. 
Afgeven aan een van onze ambtsdragers is natuurlijk 
ook goed. 
 
Bijbellezen in de winter 
Woensdagavond 17 februari van 19:30 – 20.30 uur, 
alleen online via Kerkomroep.nl en 

kerkdienstgemist.nl. We lezen dan het derde deel van 
Handelingen, de hoofdstukken 13-20: het 
apostelconvent in Jeruzalem. De prediking van Paulus 
en zijn medearbeiders onder de heidenen en de Joden 
in Azië en Europa. 
De 4e en laatste avond is op 3 maart. 
 
Kerkapp Martinigemeente 
Vindt u het moeilijk, of wilt u meer weten? 
Vraag het aan Marianne de Nooij, tel. 06 14230065. 

 
 
De Oude Kerk is open rond het middaguur 
Van maandag t/m vrijdag is de kerk nog steeds open 
van 11.45-13.00 uur, met het middaggebed om 12.00 
uur (dat ook via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl 
te volgen is). 
 
Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd 
Op 5 woensdagavonden om 19.00 uur, m.i.v. 24 
februari, houden we met onze katholieke broeders en 
zusters vieringen in de Sint Martinuskerk aan het 
Oosteinde. Het centrale thema is: Jezus volgen in zijn 
lijden. 
 
Marriage Course 
Van 17 maart t/m 21 april, 5 avonden, online, o.l.v. 
onze predikanten. 
Informatie en opgave bij ds. Leneke Marchand, 070-
7520363, hmmarchand@hotmail.com 
 
Schuldhulpmaatjes 
Schudhulpmaatjes steunen en begeleiden Inwoners 
met financiële problemen. Kent u iemand die hulp 
nodig heeft? Of hebt u zelf hulp nodig? 
Neem dan contact op met een van de coördinatoren: 
- Jos van den Broek: josvndnbrk73@gmail.com; 06 

45271216. 

- Rob den Uil; robshm482@gmail.com; 06 53353927. 

Lapjes breien voor de Paasboom 

mailto:hmmarchand@hotmail.com


In de tuin van de Koningkerk komt op Aswoensdag (17 
februari) een paasboom. Dan is hij kaal. Op Stille 
Zaterdag wordt de boom opgetuigd met een deken 
van gehaakte of gebreide vierkantjes. Het moeten 
vierkantjes worden van ongeveer 14 bij 14 cm. Kleur, 
patroon is vrij, alleen wel vrolijke kleuren.   
Graag weer inleveren bij ons in de kerk. 
 

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

 


