Orde van de dienst
zondag 6 juni 2021
9.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
1e zondag na Trinitatis

Voorganger:

ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst:
I Thilly Walvoortvan Leeuwen II Teunis Jan
van Varik
Lector:

I Mariska KoningRoozendaal II Dirma
Redelijkheid-Gerritse

A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
V: Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
A: Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
V: Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
A: De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Psalm 67a:4
Kindermoment

Organist:

Hans Houtman

Kinderlied Hemelhoog 115 (Liefde, blijdschap,
vrede)

Zang:

Minicantorij

Gebed
Schriftlezing: Ruth 1: 1-6

Muziek voor aanvang van de dienst
Welkomstwoord door de ouderling

Lied LB 807: 1,2,4,6 (Een mens te zijn op aarde)

Moment van stilte en inkeer

Schriftlezing NT

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

Lied LB 256 (Blijf met uw genade bij ons)

Bemoediging:

Preek

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

Meditatief orgelspel

(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen
Inleiding
Psalmgebed: Psalm 67a:1 (Heel de aarde jubelt en
juicht)
Psalm 67
V: God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Lied LB 146c: 1,6 (Alles wat adem heeft)
Zegen
Orgelspel
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN
Collecten

De diaconale collecte is voor het Sociaal Fonds
Leidschendam-Voorburg. Het fonds helpt
inwoners van Leidschendam en Voorburg met
financiële urgente problemen, daar waar
wettelijke voorzieningen niet, of niet tijdig, een
oplossing bieden.
Het is een samenwerking van de gemeente, de
diaconieën van de protestantse kerken, alsmede
de rooms- katholieke kerken in LeidschendamVoorburg.
De tweede collecte is voor de kerk.

namen van migranten die op hun tocht naar
Europa zijn omgekomen. Dit i.s.m. De Open Hof
(Koningkerk).
Hun namen worden op houten monumentjes
geschreven en in de kerktuinen van beide kerken
geplaatst.
Hiermee nemen we deel aan een internationale
actie om de 44.000 namen te noemen van
vluchtelingen die zijn omgekomen.
Op zondag 20 juni, de dag van de vluchteling,
worden de monumentjes naar het Scheveningse
strand gebracht.

Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp
Klik op Geven (het 3e symbool onderaan).
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”.

Psalmenvesper
Zondagavond 13 juni om 19.00 uur wordt een
Psalmenvesper uitgezonden via kerkdienstgemist
en kerkomroep, uitgevoerd door het koor Musica
Aeterna o.l.v. Hans Houtman.

Zondagmorgendiensten
Bij de 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.
Heilig Avondmaal
In de diensten op 13 juni en 20 juni zal het Heilig
Avondmaal worden gevierd.
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.
Namen noemen van omgekomen vluchtelingen
Van 1 tot 19 juni (ook op de zaterdagen 12 en 19
juni) noemen we in het middaggebed dagelijks 7

Emmauswandeling
De volgende Emmauswandeling is
woensdagavond 16 juni om 19.30 uur. Opgeven
bij ds. Leneke Marchand.
Gebedsbijeenkomsten PGV
toekomstbestendig
Intensief wordt er nagedacht over de toekomst
van onze PGV. Wat voor kerk willen we zijn? Hoe
zien we de samenwerking tussen beide
wijkgemeenten. Hoe komen we tot een gezonde
financiële situatie? Daarbij komen getallen,
analyses en scenario’s voorbij. Dat is
noodzakelijk. Maar we zien het ook
als een geestelijk proces, waarbij we biddend
onze weg zoeken. Daarom gaan we elke maand
een gebedsbijeenkomst rondom dit traject
organiseren. Elke derde woensdag van de maand
van 19:15 - 19:45 uur afwisselend in de
Koningkerk en in de Oude Kerk. Een halfuur van
gebed,
een Bijbeltekst, een lied, stilte ….. Er is een vaste
structuur, maar ook gelegenheid om zelf een
gebedsintentie te verwoorden. Iedereen is
welkom.
De eerste keer is op 16 juni in de Koningkerk.
Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com

