Orde van de dienst op
zondag 25 april 2021

Lied: 623:1 (O hart spring op vol vreugde)
Schriftlezing: Kolossenzen 2:8-15

Oude of Martinikerk te
Voorburg
4e zondag van Pasen

Voorganger:
ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:I Reinout Salverda
II Femke Verdoes-Heijnis
Lector:
I Paula van Essen
II Judy van Engeldorp
Gastelaars
Organist:
Hans Houtman
Zang:
Minicantorij

Lied 623:7,8
Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Moment van delen, collecte en mededelingen
Psalm 150
Zegen

Muziek voor aanvang van de dienst:

Orgelspel
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

Kindermoment
Kinderlied HH 207

MEDEDELINGEN

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
Lezing van het gebod
Lied 146a: 1,4,5 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 2:1-7

Collecten
De diaconale collecte is voor de Wijkdiaconie,
voor individuele steun, kerk & buurt, activiteiten
voor ouderen en andere plaatselijke activiteiten.
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.
Emmauswandeling
Een Emmauswandeling is een wandeling met zijn
tweeën, waarbij je - na een tijd van stilte - met
elkaar in gesprek bent over een vraag die je mee
krijgt. In de verwachting dat, net als bij die
leerlingen die op weg waren van Jeruzalem naar
Emmaus, zich ongemerkt een Derde bij je kan
voegen. Een Emmauswandeling duurt ongeveer
1/1,5 uur.
Data:
Woensdag 19 mei 19.30-21.15
Zaterdag 22 mei 9.30-11.15 (Pinksterwandeling
Leidschendammerhout).
Opgave bij ds. Leneke Marchand,
hmmarchand@hotmail.com, 070-7520363
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 is te volgen.
In deze periode volgen we het leesrooster van
Taizé.
Op Koningsdag speelt de beiaardier van 9.30 tot
10 uur. Of er die dag een middaggebed is, is op
dit moment nog onzeker.
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!
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.
Kaartje sturen
Wilt u zo nu en dan een kaartje sturen aan een
van onze gemeenteleden, meld u dan aan bij de
groep “Stuur een kaartje” in de Kerkapp (de
groep is te vinden via de ‘’ontdekknop”).

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

