Orde van de dienst op
zondag 18 juli 2021
09.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
5e zondag van de zomer

Voorganger:
ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: I Thilly Walvoort-van
Leeuwen
II Maurits Assink
Lector:
I André Sjoerdsma
IIPaula van Essen
Organist:
Hans Houtman
Orgelspel
Welkom door de ouderling

vrouwen zeiden tot Noömi: Geprezen zij de Here die
het u heden niet laat ontbreken aan een losser, en zijn
naam worde vermaard in Israël. 15En hij zal uw ziel
verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen; want uw
schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij,
die u meer waard is dan zeven zonen. 16En Noömi
nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd
zijn verzorgster. 17En de burinnen gaven het een
naam, zeggende: Aan Noömi is een zoon geboren; en
zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de
vader van David.
Davids voorgeslacht
18Dit nu zijn de nakomelingen van Peres: Peres
verwekte Chesron, 19Chesron verwekte Ram, Ram
verwekte Amminadab, 20Amminadab verwekte
Nachson, Nachson verwekte Salma, 21Salmon
verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22Obed
verwekte Isaï en Isaï verwekte David.

Lied 362:1,2 (Hij die gesproken heeft een Woord
dat gaat)

Moment van stilte en inkeer

Schriftlezing NT

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

Lied 362:3

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

(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen
Gebed om ontferming
Hemelhoog 366 (Groot is uw trouw o Heer)
Gebed bij de opening van het Woord
[II: Kindermoment
Kinderlied HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)]
Schriftlezing Ruth 4 (NBG 1951)
13Toen nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw en
hij ging tot haar in. En de Here schonk haar
zwangerschap en zij baarde een zoon. 14En de

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Slotlied HH 399 1,3 (samen in de naam van Jezus)
Zegen
Orgelspel
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!
MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor het ouderenwerk, we
ondersteunen oudere gemeenteleden met bezoeken,
groeten rond de kerkelijke feesten, vakantieweek.
De tweede collecte is voor de kerk.

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”.
Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp.
Geen kerkapp? Geven via QR-code:
OPEN UW CAMERA OF BANKAPP EN RICHT OP DEZE
CODE

De Actie Kerkbalans is begin dit jaar gehouden. U
heeft allemaal samen het prachtige bedrag van €
334.000 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.

Iedere maandagmorgen: zomerkoffie!
In de zomertijd staat
iedere maandag van 10.
00-12.00 uur de koffie
klaar, buiten of in de
Voorhof. Welkom voor
een ongedwongen
ontmoeting en praatje bij
de onovertroffen koffie
van onze koster Jos!

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.
Uitnodiging na (eenmalige) aanmelding. Problemen
met aanmelden: Bel Mieke: 06-27338902
De Oude Kerk blijft open rond het middaguur
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.4513.00 uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch
moment, het middaggebed, dat ook via
kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl is te volgen.

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.
Vakantie van de predikanten
Van zondag 25 juli tot zondag 22 augustus. Hebt u een
predikant nodig bel dan: Judy van Engeldorp
Gastelaars 06-4029 8957
De pastorie is die tijd overigens wel bewoond.

STARTZONDAG
Zet u vast in uw agenda: op 19 september is
onze Startzondag, met activiteiten voor klein
en groot en een gezamenlijke lunch.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

