Orde van de dienst
zondag 20 juni 2021
9.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
e

1 zondag van de zomer

Voorganger:

ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: I Jeanette Verwoerd II Arjan
van Mourik
Lector:

I Judy van Engeldorp
Gastelaars II Mariska KoningRoozendaal

Organist:

Hans Houtman

Zang:

Minicantorij

V: Hoe de mensen ook leven,
ik houd mij aan het woord van uw lippen.
A: De weg van roof en geweld
heb ik altijd gemeden,
V: mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet.
A: Ik roep tot u om hulp,
want u geeft mij antwoord.
V: Wil mij horen, God,
luister naar mijn spreken,
A: toon mij de wonderen van uw trouw.
Psalm 17: 3 (Gij hulp van wie wordt overmand)
Kindermoment
Kinderlied HH 115 (Liefde, blijdschap, vrede)

Muziek voor aanvang van de dienst: Air and GavotteS. Wesley (1766-1837)
Welkomstwoord door de ouderling

Gebed
Schriftlezing Ruth 2
Lied LB 910: 1,2 (Soms groet een licht van vreugde)

Moment van stilte en inkeer

Schriftlezing Marcus 10: 29-30

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

Lied LB 333 (Kom, Geest van God)

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

Muziek op de cello door Hanga Hegyi

(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen
Inleiding

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Lied LB 416: 1,2,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen

Orgelspel: Praeludium C-Dur- V. Lübeck (1654-1740)

Psalmgebed: Psalm 17
Psalm 17: 1 (Hoor Heer, Gij God van trouw en recht)
V: Bezoekt u mij in de nacht
en beproeft en peilt u mijn hart,
A: u zult niets in mijn nadeel vinden,
geen kwaad kwam uit mijn mond.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor Vrienden van Amcha
Nederland. Hun doel is het bevorderen van
psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie
voormalige Nederlanders) bij de verwerking van
traumatische ervaringen die verband houden met de
onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime
(1933-1945). AMCHA biedt deze hulp vanuit
behandelcentra in heel Israel.
De tweede collecte is voor de kerk.
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”.
Zondagmorgendiensten
Bij de diensten kunnen nu 60 gemeenteleden
aanwezig zijn (dit is exclusief de mensen die een taak
vervullen in de dienst). Eenmalig aanmelden en
wachten op een uitnodiging. Hebt u vragen over de
aanmelding, bel dan tel. 06 2733 8902.
Op hun tocht omgekomen vluchtelingen
Vanmorgen, 20 juni, Dag van de Vluchteling, worden
de monumenten uit de kerktuinen van de Oude Kerk
en de Koningkerk naar het Scheveningse strand
gebracht. Van 1 tot 19 juni hebben wij hun namen
genoemd tijdens het middaggebed.
Hiermee namen we deel aan een internationale actie
om de 44.000 namen te noemen van vluchtelingen die
tussen 2014 en 2020 zijn omgekomen.
De Oude Kerk is open rond het middaguur
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.4513.00 uur, met het middaggebed om 12.00 uur, dat
ook via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl is te
volgen.

Emmauswandeling
Twee aan twee wandelend, stilte, gesprek. Misschien
ervaar je iets van die onbekende Derde, die met je op
loopt …
De Emmauswandeling van afgelopen week is
verplaatst naar woensdagavond 23 juni om 20.00 uur.
Opgeven bij ds. Leneke Marchand.
Maak een kind blij met een vakantietas!
Kinderen in Voorburg die opgroeien in armoede willen
we dit jaar verrassen met een rugtas met spullen om
de zomervakantie door te komen.
Wilt u een rugtas vullen, neem dan vóór 20 juni a.s.
contact op met Gerda van der Hoeven (06 57333678;
gerdavdhoeven@hotmail.com) of Mieke Plugge (06
15298074; mplugge2@hotmail.com).
Financieel bijdragen? Op rekeningnummer van de
diaconie (NL27 INGB 0000 2619 19) onder vermelding
van “Actie Vakantietas”.
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 volgende keer is op 21 juli in de Oude Kerk.

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

