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Bij de kerkdiensten
In de zomertijd één zondagmorgendienst om 10.00 uur!
In de zomerperiode stoppen we even met de dubbele diensten. Er is dan één dienst die om
10.00 uur begint. Ook de uitzending via kerkdienst gemist en kerkomroep begint om 10.00 uur.
Kinderdienst vakantietijd: De kinderen volgen tijdens de kerkdiensten in augustus
(1,8,15,22) een apart programma met spel, bibliodrama en film. Ze beginnen en eindigen de
kinderdienst in de Voorhof onder leiding van juf Irma Nieuwenhuis.
Een uitnodiging ontvangen voor de dienst blijft nog even nodig (aanmelding daarvoor via de
button op de website of via 06-27 33 89 02 als u dat nog niet heeft gedaan).
Is het aanmelden om welke reden dan ook niet gelukt, schroom dan niet om contact op te
nemen met bovenstaand telefoonnummer of om toch gewoon te komen. Gaat u op vakantie
meld u dan gedurende die weken s.v.p. af bij uw kerktijd-account.
Mocht de 1,5 meter regel ook na de zomervakantie blijven gelden, dan pakken we de
dubbele diensten weer op. De kerkenraad vindt het belangrijk dat wie dat wil iedere zondag
naar de kerk kan.
Voorgangers
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
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10.00 uur

Ds. A.B. Venemans, Voorburg
Dr. H. de Leede, Amersfoort
Ds. R. van Essen, Delft
Ds. E. van der Wolf-Kox, Voorburg
Ds. J. van de Meent, Utrecht
Ds. H.M. Marchand, Voorburg

Noteer vast in uw agenda!
Vrijdagavond 3 september
Zondag 12 september
Zondag 19 september

19.30 uur Officiële ingebruikname van de gerestaureerde orgels
Afscheid koster Jos Ploeg
Startzondag met activiteiten voor jong en oud!

En: ook in de zomer is iedere werkdag de kerk open voor het middaggebed van 11.45-13.00 uur

Iedere maandagmorgen: Zomerkoffie!
In deze zomertijd staat iedere maandagmorgen van 10.00 –
12.00 uur de koffie klaar in de Voorhof of bij mooi weer buiten.
Welkom voor een ongedwongen ontmoeting en praatje bij de
onovertroffen koffie van koster Jos!

Afwezigheid predikanten
Tot zondag 22 augustus zijn onze beide wijkpredikanten niet bereikbaar. De pastorie is in die tijd
overigens wel bewoond. Hebt u in deze periode een predikant nodig, neem dan contact op met
ouderling Judy van Engeldorp-Gastelaars (06-40 29 89 57)

Doopdienst zondag 29 augustus
Op 29 augustus wordt er gedoopt! We verwelkomen twee nieuwe mensenkinderen in Gods
wereldwijde gezin. Het gaat om Yannick Benjamin Hoek, zoon van Maarten en Sanne HoekJeursen, en Livia Geraldina, dochter van Ellemijn van der Hoeven en Joey Colijn. Yannick en
Livia ontvangen de doop, als teken van het verbond dat de Eeuwige met hen sluit, en van het
nieuwe leven dat zij in Jezus Christus ontvangen. Beide families zullen gasten meenemen.
Omdat we nog steeds moeten en willen letten op de 1,5 meter afstand, zullen er minder
gemeenteleden getuige kunnen zijn van deze doop dan we zouden willen. We hopen dat u van
harte bereid bent om even plaats te maken. Bent u of jij helaas niet uitgenodigd voor de 29e,
leef en vier dan mee via de livestream!

Huwelijksinzegening Philip Jansen en
Ilona Dekkers
Vrijdagmiddag 3 september om 14:00 uur hopen Philip Jansen en
Ilona Dekker elkaar in onze Oude Kerk het ‘ja-woord’ geven en zal
hun huwelijk worden ingezegend door ds. Giel Schormans.
Verleden jaar trouwden zij al in het stadhuis, vanwege de coronaperikelen hebben zij het kerkelijk huwelijk en het feest uitgesteld.
Philip en Ilona hebben elkaar tijdens de studie geneeskunde leren kennen en zijn inmiddels
beiden als arts werkzaam.
We wensen hen een heerlijke dag toe en een gezegend leven samen onder de hoede van onze
goede God.

Afscheid koster Jos Ploeg
Onze koster Jos Ploeg heeft te kennen gegeven per 1 oktober
met vervroegd pensioen te willen gaan. Aanvankelijk zou hij
volgend jaar met pensioen gaan, maar mede door het
afgelopen Corona-jaar heeft hij besloten eerder van de
mogelijkheid gebruik te maken. We gunnen dat Jos natuurlijk
van harte, maar wat zullen we hem missen! Achttien jaar heeft
hij rustig en bekwaam de Protestantse Gemeente Voorburg
als koster gediend. Eerst in de Fonteinkerk en vanaf 2013 in
de Oude Kerk.
Het afscheid zal in en rond de dienst van 12 september plaats vinden. Hoe dat precies vorm
gaat krijgen hoort u op een later moment.

Vrijdagavond 3 september
feestelijke ingebruikname orgels
Op 3 september as is er een feestelijke bijeenkomst
gepland voor de her- ingebruikname van het
gerestaureerde Marianne orgel. Jan Droogers en Hans
Houtman zullen verschillende nieuwe stemmen laten
horen wat toegelicht wordt door de orgelbouwers. Het wordt een prachtig concert! De avond
begint om 19.30 uur en u bent van harte welkom. Wel houden we eventuele coronamaatregelen
in acht als dat nodig blijkt te zijn. U kunt zich aanmelden bij Orgelvoorburg@gmail.com of op
telefoonnummer 06-24696170 (Hannie Keijzer).

Heidag Kerkenraad ‘ Nieuw begin’
De kerkenraad was zaterdag 10 juli te gast bij Dirma en Teus
Redelijkheid voor een bezinningsdag. We keken terug op het
voorbije jaar en vooruit naar de tijd die komt. Enkele
uitspraken:
‘’Juist door wat me misten afgelopen jaar, het zingen, de
nabijheid, is me nog duidelijker geworden hoe waardevol en
wezenlijk gemeente-zijn is.’
‘In ons beleidsplan van 2020 bedachten we van alles, maar God heeft ons in het afgelopen jaar
verrast door ons dingen te geven die we niet bedacht hadden.’
‘Het heeft me veel vertrouwen en hoop gegeven dat zoveel mensen bereid waren mee te doen
en te denken. Durf te vragen!’

Vakantie voor jong en oud
Van 7 t/m 14 augustus gaan 7 PGV-gemeenteleden naar Doorn voor de seniorenvakantieweek
van "Het Vakantiebureau". De diaconie heeft vooraf
kamers gereserveerd en verzorgt het vervoer. Gaat u volgend jaar ook mee?
Met 35 junioren (vanaf 8 jaar), 57 senioren (tot 18 jaar) gaan 22 leidinggevenden in de week
van 14 t/m 21 augustus op GHZV-kamp in Oosterhout. Er is door de leiding weer heel lang aan
de voorbereiding gewerkt, waarvoor alle hulde!
Alle deelnemers weer plezierige vakantie-ervaringen toegewenst tijdens dit bijzondere
jeugdwerk van onze
Protestantse Gemeente Voorburg.

Aktie Vakantietas 2021
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden van de Martinigemeente
en De Open Hof die hebben meegewerkt aan de Actie Vakantietas.
We hebben 42 goedgevulde rugtassen kunnen uitdelen, waarvan 33
via de Voedselbank Leidschendam-Voorburg.
Dankzij de bijdragen die we van gemeenteleden ontvingen (in totaal
een bedrag van € 1555,00) konden we de leuke inhoud van de tassen
aanvullen met toegangskaartjes voor Drievliet, Zwembad De Fluit
(voor de grotere kinderen), Monkeytown (voor de kleintjes),
consumptiebonnen en een tegoedbon voor een ijsje bij IJssalon Zinn.

Geven aan de collecten nu ook mogelijk
met een QR-code
Het geven aan de collecten wordt steeds makkelijker. Sinds
kort is er (naast de gebruikelijke manieren) een extra
mogelijkheid om via een zogenaamde QR-code te betalen. Als
de QR-code tijdens de dienst in beeld komt, richt u de camera
van uw mobiele telefoon hierop. De rest wijst zich vanzelf. Per
donatie betaalt u € 0,35 aan de bank. Dit middel is dus vooral
voor gasten die bij ons (digitaal) op bezoek zijn handig.

Extra Actie Kerkbalans 2021
Zoals u inmiddels zult weten kampen de kerken in Voorburg
helaas met een tekort. 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 en organiseren
een extra Actie Kerkbalans. 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.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente
Voorburg onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans. Alvast veel dank!

Nieuwsbrief Open Hof gemeente
De laatste nieuwsbrieven van de Open Hof kunt u HIER bekijken.

Ten slotte
Gebed voor de vakantietijd:
God, geef mij een hart dat uitnodigt - als een rustbank
in de zomer - iedere voorbijganger, ieder mens langs de
weg.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en
het geluk om kleine dingen.
Een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten en kan bidden zonder woorden.
Een hart dat door alles heen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld of van mijn dorp zal zien,
de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van mijn stoel naar het bed zal gaan:
geef mij een hart dat waarlijk vrij en rustig kan zijn.
Zoals U rustte op de zevende dag,
toen U zag dat alles goed was wat U had gemaakt.
(Naar een gebed van Manu Verhulst)
Of u nu thuis blijft of er op uit gaat: een goede zomertijd gewenst!
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid (Voorzitter)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

