Orde van de dienst
zondag 2 mei 2021
9.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
e

5 zondag van Pasen
Cantate (Zingt)

Voorganger:

ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: I Judy van Engeldorp
Gastelaars II Maaike Snoep
Lector:

A: Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
V: Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.
A: Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
V: In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
Psalm 4: 3 (Ik kan gaan slapen)

I André Sjoerdsma II Thilly
Walvoort- van Leeuwen

Gebed

Organist:

Jan Droogers

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 16- 3:4

Zang:

Minicantorij

Muziek voor aanvang van de dienst: Was Gott tut,
das ist wohlgetan (J. Pachelbel)
Kindermoment
Kinderlied HH 207

Lied LB 653: 1,7 (U kennen, uit en tot U leven)
Preek
Meditatief orgelspel: ‘Beveel gerust uw wegen’ (H. van
Vliet)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Welkomstwoord door de ouderling

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling

Moment van stilte en inkeer

Lied LB 752: 1,6,7 (Hoe glanst)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)

Zegen

Bemoediging:

Orgelspel:

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 4
Psalm 4: 1 (Laat als ik roep)
V: De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is ter ondersteuning van
mensen in financiële nood met giften en
leningen.
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.
4 Mei herdenking
Bep van Sloten, voorzitter van de Raad van
Kerken, zal namens alle kerken en
geloofsgemeenschappen in Leidschendam en
Voorburg een bloemenhulde brengen. Hierbij is
geen publiek, maar beelden ervan zullen te zien
zijn op Midvliet tv.
Op 4 mei zal in de Oude Kerk om 12 uur in het
middaggebed ds. Pé Wapenaar voorgaan. In de
dienst zal de nadruk liggen op herdenken én op
vrijheid. U kunt, zoals elke werkdag, in de kerk
aanwezig zijn (tot 30 personen), en ook digitaal
kunt u meebeleven en meebidden; rechtstreeks
en later. Via kerkdienstgemist.nl
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
uur (± 5 km.)

Data Emmauswandelingen:
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.
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. Meer informatie of
aanmelden: Cor Hoek, tel. 070-4151115
of chhoek@ziggo.nl
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”).
Muzikale avonddiensten:
16 mei: Evensong, met Capella Musica Aeterna
olv Hans Houtman en ds. Adrie Sterrenburg,
liturg.
30 mei: Liefste liederen, met leden van de
Marianne Cantorij olv Hans Houtman en Kees
Alers, fluit.

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

