Orde van dienst 4 april 2021
9.30 uur en 11.00 uur

Welkom door ouderling van dienst
Moment voor de kinderen

Oude of Martinikerk te Voorburg
- het hoogfeest van Pasen-

Lied: Hemelhoog 169
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Moment van stilte en inkeer
Bemoediging en groet:

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:
Zang:

ds. Giel Schormans
I Thilly Walvoort-van Leeuwen
II Dirma Redelijkheid-Gerritse
I Paula van Essen
II Mariska Koning-Roozendaal
Jan Droogers
Marianne vocaal ensemble o.l.v.
Hans Houtman

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
Kyriegebed, (afgewisseld met LB 367d)

Muziek voor de dienst: Variaties over ‘Lasst uns
erfreuen’ (Denis Bédard)
De intocht van het licht: De Paaskaars wordt de kerk
binnengedragen onder het zingen van ‘Als alles duister
is”

Lied 622 (Nu triomfeert de Zoon van God)
Gebed
Schriftlezing Mattheus 28:1-10
Lied 623:1,2,3 (O hart spring op vol vreugde)
Preek
Muziek: Surgens Jesus- P. Philips (1561-1628)
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader

Lied 624:1,2,3 (Christus onze Heer verrees)

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen

Paasbegroeting door de ouderling van dienst
O: De Heer is opgestaan
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN

Inzameling van de gaven

Slotlied HH 200: 1,3 (U zij de glorie)
Zegen
Orgespel: Toccata in Seven (John Rutter)

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor Jong Protestant. JOP
ondersteunt het plaatselijk jeugdwerk met
creatieve werkvormen.
De tweede collecte is voor de kerk.
Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp
Klik op Geven (het 3e symbool onderaan).
N.B. Om te kunnen geven moet je je saldo
opwaarderen. Dat kost per opwaardering 0,35
cent. (Dus niet 35 cent bij elke gift!)
Geven door overmaken aan diaconie
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente, onder vermelding van
“Gift collecten tijdens CORONA”.
Geven door overmaken aan de kerk
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg, onder vermelding van “Gift
collecten tijdens CORONA”.
Komende diensten
Bij de komende diensten kunnen 30
gemeenteleden aanwezig zijn (dit is exclusief de
mensen die een taak vervullen in de dienst). Als u
zich hebt aangemeld moet u op een uitnodiging
wachten. In de dienst mag u niet meezingen. Dit
doen alleen 1-4 zangers. Verder gelden de
coronaregels.
Er zijn weer 2 diensten, om 9.30 uur en 11.00 uur.
Alleen de dienst van 11 uur wordt uitgezonden.
Hebt u vragen over de aanmelding, bel dan tel. 06
2733 8902.

De Oude Kerk is open rond het middaguur
Van maandag t/m vrijdag is de kerk 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). Morgen, 2e
Paasdag is de kerk niet open.

Aanpassing plaatselijke regeling Protestantse
Gemeente Voorburg
Mede naar aanleiding van de aanpassingen van
de kerkorde van de PKN heeft de PGV de
plaatselijke regeling aangepast. In de plaatselijke
regeling zijn afspraken en werkwijzen
opgenomen van de Algemene kerkenraad, het
college van Kerkrentmeesters en het college van
Diakenen en de wijkgemeentes. De belangrijkste
aanpassingen zijn:
Aanpassing aantal leden College van
kerkrentmeesters en College van diakenen
Verbreding publicatiemogelijkheden
besluiten van AK en colleges (ook nieuwsbrieven
en websites naast het kerkblad).

Kerkapp
Voor actueel nieuws over de kerkdiensten, extra
inhoud, met elkaar meeleven is de kerkapp een
heel fijn medium.
Lukt het niet, er is hulp om de app te installeren,
bel Marianne de Nooij: tel. 06 14230065.

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

