Orde van dienst 11 april 2021
9.30 uur en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te Voorburg
- 2e zondag van Pasen -

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:
Zang:

ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel
uit Ede
I Maurits Assink
II Arjan van Mourik
I André Sjoerdsma
II Laura Roek-Vink
Jan Droogers
Minicantorij

Orgelspel voor de dienst: Fantasie Psalm 66:1 ‘Juich
aarde, juich met blijde galmen’ (J. Zwart)
Welkom door ouderling van dienst

Psalmengebed in beurtspraak: Psalm 66
Allen:
Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.
Voorganger:
Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten.
Allen:
Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.

[ Moment voor de kinderen
Kinderlied: HH 207
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit!
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit!

Voorganger:
Kom en hoor wat ik wil vertellen,
ieder die ontzag heeft voor God,
hoor wat hij voor mij heeft gedaan.
Toen mijn mond hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.
Had ik kwaad in mijn hart gevonden,
de Heer had mij niet gehoord.
Lied: Psalm 66, vers 7

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan!
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! ]
Moment van stilte en inkeer

Gebed
Schriftlezing: Lukas 24: 13- 21
Colossenzen 1: 15-20
Lied LB 642: 1,2,4,8 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)
Preek

Staande:
Bemoediging en groet:

Meditatief: Elevazione (l. Bottazzo)

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

Dankgebed en voorbede - stil gebed - Onze Vader

Gaan zitten

Zegen

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen
Slotlied LB 650: 1,2,3,4,7 (De aarde is vervuld)

Orgelspel

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor het ouderenwerk,
we ondersteunen oudere gemeenteleden met
bezoeken, groeten rond de kerkelijke feesten,
vakantieweek.
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 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.

Volgende week: Evensong “The Tree of Life”
Zondag 18 april om 19.00 uur is er een Choral
Evensong die wordt uitgezonden op
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.
Het koor, Capella Musica Aeterna staat onder
leiding van Hans Houtman. Hij begeleidt het koor
op de vleugel.
De werken die ten gehore worden gebracht zijn
van o.a. Howells, Archer, Vaughan Williams en
Dyson.
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).

Interesse voor een vakantieweek voor senioren?
De diaconie heeft voor de week van 7 t/m 14
augustus weer een aantal kamers gereserveerd in
Nieuw Hydepark in Doorn. Als u meer informatie
hierover wilt of zich alvast wilt aanmelden, neemt
u dan contact op met Cor Hoek, tel. 070-4151115
of chhoek@ziggo.nl
De diaconie verzorgt de heen- en terugreis voor u
als u gebruikt wilt maken van deze verder geheel
verzorgde vakantieweek. In deze week zullen
vrijwilligers u van dienst kunnen zijn en u helpen
als u lichte zorg nodig heeft. We hebben een
aantal jaren prima ervaringen, dus deze week is
van harte aanbevolen!
Als u interesse heeft om zich als vrijwilliger voor
een van de vakantieweken aan te melden, dan
kunt u ook contact leggen met Cor.
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..
U vindt het concept van de plaatselijke regeling
via onze website onder Nieuws.
Indien u vragen of opmerkingen hebt over het
concept kunt u dat melden bij de scriba van de
AK, dhr. Dick Smit (scriba.voorburg@gmail.com).

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

