Orde van de dienst
zondag 11 juli 2021
9.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te Voorburg
4e zondag van de zomer
Heilig Avondmaal

II Après un rêve- G. Fauré (1845-1924) (met Hanga Hegyi op
cello)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
[II: Afsluiting van de digitale dienst met zegenbede]
***

Voorganger:

ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst:

I Ronald Schippers II Judy van
Engeldorp Gastelaars

Lector:

I Mariska Koning- Rozendaal II
Laura Roek- Vink

Organist:

Hans Houtman

Muziek voor aanvang van de dienst: Lento assai (Rêve) uit
Sonate nr 7, Op. 89 - A. Guilmant (1837-1911)

Viering van de maaltijd des Heren
Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring. De
ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de kring kunt
innemen (houdt u 1,5 meter afstand van elkaar). Na het
avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de kerk, neem
daarom uw jas en uw orde van dienst vast mee in de kring.
Wacht met het nuttigen tot iedereen brood en wijn heeft:
als de predikant het aangeeft nuttigen wij gelijktijdig brood
en vervolgens wijn. Bent u slecht ter been en wilt u blijven
zitten, dat kan: U krijgt brood en wijn aangereikt.

Welkomstwoord door de ouderling
Moment van stilte en inkeer

We vormen een kring (II: kinderen komen terug in de kerk
en gaan voor hun (groot-)ouder(s) staan)

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

Inzettingswoorden

Bemoediging:

Delen van het brood & delen van de wijn

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

Tijdens de viering zingen we: 103e Prijs de Heer mijn ziel /HH
525 Jesus Christ, bread of life/ LB 568a Ubi
Caritas

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

LB 103e Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ge
Naam
Prijs de Heer mijn ziel, Die U het leven geeft
HH 525 Jesus Christ bread of life, those who come
to You will not hunger
Jesus Christ Risen Lord those, who trust in You will
not thirst

Lied Psalm 75: 1,2,7 (U alleen, U loven wij)
II Moment met de kinderen, kinderlied HH 101: 1 (Als je
bidt zal Hij je geven)

LB 568a Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is
God)

Gebed

Gebed van toewijding

Schriftlezing: Ruth 4:1-12

Slotlied HH 445 (Ik bouw op U, mijn schild en mijn
verlosser)

Lied LB 738: 1,3 (Kom, zing het lied van Eva)
Schriftlezing Markus 10: 42-45
Lied LB 738: 4
Preek
Meditatief orgelspel: I Cantabile uit Sonate nr 7, Op. 89 - A.
Guilmant (1837-1911)

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,

ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
Zegen
Orgelspel: Grand Choeur (Tempo di Minuetto) uit Sonate nr
7, Op. 89 - A. Guilmant (1837-1911)
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!
MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor Hospice Vliethuys, een gastvrij
verblijf voor mensen met een beperkte levensverwachting
voor wie verzorging thuis niet meer mogelijk is.
De tweede collecte is voor de kerk.
Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp
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”.
Iedere maandagmorgen: zomerkoffie!
In de zomertijd staat met
ingang van maandag 5 juli
iedere maandag van 10. 0012.00 uur de koffie klaar in
de Voorhof. Welkom voor
een ongedwongen
ontmoeting en praatje bij de
onovertroffen koffie van
onze koster Jos!

Dienst 18 juli
Volgende week zondag is (voorlopig) de laatste zondag dat
er 2 diensten worden gehouden, om 9.30 en 11.00 uur,
waarvan de laatste wordt uitgezonden. Uinodiging na
(eenmalige) aanmelding. Problemen met aanmelden: Bel
Mieke: 06-27338902
Diensten 25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus: slechts 1 dienst
om 10 uur!!
Tijdens de vakantie is er op zondagmorgen maar 1 dienst.
De aanvangstijd is 10.00 uur en deze dienst wordt ook om
10.00 uur rechtstreeks uitgezonde via kerkomroep en
kerkdienstgemist.

De Oude Kerk blijft open rond het middaguur
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45-13.00
uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch moment, het
middaggebed, dat ook via kerkomroep.nl en
kerkdienstgemist.nl is te volgen.
Bijbelgesprekskringen
Wilt u meepraten over het gedeelte van het bijbelboek
Ruth dat zondag 18 juli gelezen wordt, kom dan naar een
van deze gesprekssamenkomsten in de Voorhof:
• Maandag 12 juli 20.00-21.30 uur
• Dinsdag 13 juli 10.00-11.30 uur
Opgeven bij ds. Giel Schormans.
Extra Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is begin dit jaar gehouden. U heeft
allemaal samen het prachtige bedrag van € 356.000
toegezegd. Daarmee kunnen ook dit jaar weer veel
kerkelijke activiteiten worden voortgezet. Daar zijn wij
dankbaar voor.
Zoals u inmiddels ook zult weten kampen de kerken in
Voorburg helaas met een tekort (zie de rapportages PGV
toekomstbestendig op protestantsegemeentevoorburg.nl
onder beleidsplannen). De coronatijd heeft in financiële zin
nog meer van de kerken gevraagd. Zo zijn de
verhuurinkomsten flink gedaald en ook het belegd
vermogen heeft minder opgebracht dan gehoopt.
Wij vragen daarom uw extra financiële steun. Elke bijdrage
zorgt voor een verdere verkleining van het tekort. Om enige
richting te geven denken wij aan een richtbedrag van € 100
per betalend lid. Dat is minder dan € 2 per week extra.
Meer mag, minder natuurlijk ook. Banknr. NL87 ABNA 0516
6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg onder
vermelding van Extra Actie Kerkbalans.
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?
Hiervoor willen we ook bidden, elke derde woensdag van
de maand.
De volgende gebedsbijeenkomst is woensdag 21 juli van
19:15 - 19:45 uur 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

