Orde van dienst 25 juli 2021
10.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
6e zondag van de zomer

Schriftlezing: Jesaja 55: 6-11 en Lukas 11: 1-13
Lied 313: 1, 5 (Een rijke schat van wijsheid)
Preek
Orgelspel: Fragment: Pastorale (C.M. Widor)
Lied 272: 1, 2, 3, 4 (Wij zoeken in uw huis…)

Voorganger:

ds. B. A. Venemans

Ouderling van dienst: Jeanette Verwoerd
Lector:

Thilly Walvoort- van Leeuwen

Organist:

Jan Droogers

Orgelspel voor de dienst: Scherzo (F. Capocci)
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Intochtslied: Psalm 27: 1, 4 (Mijn licht, mijn heil is
Hij…)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
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
(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen

Dankgebed en voorbeden - stil gebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Slotlied (staande): Lied 675: 1, 2 (Geest van
hierboven)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’
Orgelspel:

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

allen gaan zitten
Drempel- en kyriegebed
Lied: Psalm 27: 7 (O als ik niet met opgeheven
hoofde)

MEDEDELINGEN
Collecten

Met en voor de kinderen

De diaconale collecte is voor het ondersteunen van
het diaconaat in de armere regio’s in ons land.

Kinderlied: HH 494

De tweede collecte is voor de kerk.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.(2x)
Uw woord is een lamp, uw woord is een licht, uw
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad.
Gebed bij de opening van het woord

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

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 een
praatje!

Dienst om 10 uur: 1, 8, 15, 22, 29 augustus
Tijdens de vakantie is er op zondagmorgen 1 dienst.
De aanvangstijd is 10.00 uur en deze dienst wordt ook
om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via
kerkomroep en kerkdienstgemist.
Uitnodiging na (eenmalige) aanmelding. Problemen
met aanmelden: Bel Mieke: 06 2733 8902.
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.

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.
Terugblik in dankbaarheid van dhr. Staalman
Er waren wat hartklachten, goed reagerend op
medicijnen. Totdat ik opeens geen stap meer kon
verzetten zonder hevige pijn in de borst. Een
hartcatheterisatie toont 3 ernstige vernauwingen in de
kransslagaderen.
Een open hart operatie is onvermijdelijk. Het rijtje
mogelijke complicaties, vermeld in de uitgereikte
brochure, toont als laatste het woordje ‘sterfte’. Nu
niet angstig en onzeker worden maar wel
voorbereidingen en regelingen treffen voor het geval
dat: dominee, uitvaart, circulaire, adressen, notaris. En
mij toevertrouwen aan de Heer van leven en dood. De
Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de
Naam des Heeren zij geloofd.
Dan, na een heerlijke nachtrust, overstappen op de
operatietafel en inslapen met een glimlach. Opeens
besef van ontwaken op de halfdonkere I.C. Ik voel me
een gelukkig mens. En dan die vele tekenen van
medeleven te ontvangen. Om heel dankbaar voor te
zijn. Wat een gemeente, wat een gemeenschap, fijn
om daarbij te mogen horen!
U allen, bestuur, predikanten en gemeenteleden,
mede namens mijn echtgenote, heel veel dank!
Vakantie van de predikanten
Van zondag 25 juli tot zondag 22 augustus. Hebt u een
predikant nodig bel dan ouderling Judy van Engeldorp
Gastelaars 06 4029 8957.
De pastorie is in die tijd overigens wel bewoond.

Extra Actie Kerkbalans
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.

Zie ook de recente Nieuwsbrief, nummer 25.

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).

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

