
 

Orde van dienst 7 november 
2021 

Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

- 8e zondag van de herfst- 

 

Voorganger:   Ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst:  Maurits Assink 
Lector:   Laura Roek-Vink 
Organist:   Hans Houtman   
  
Orgelspel voor de dienst  

Welkom  

Moment van stilte en inkeer 

Intochtslied: Psalm 92:1,3,4 (Waarlijk dit is 
rechtvaardig) 

(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 

allen gaan zitten 

Drempelgebed 

Lezing van het gebod  

Lied 718 (God die leven hebt gegeven) 

Met en voor de kinderen 

Deze zondag is de eerste van een blok met drie 
teksten uit de Openbaring van Johannes. Op deze 
zondag staat Openbaring 1:1-11 centraal: Johannes 
ziet in een visioen wat er zal gaan gebeuren. Dat 
schrijft hij op, en zo geeft hij de plannen van God en 
Jezus door. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 
ons op Johannes die brieven stuurt naar zeven kerken, 
om de mensen te helpen volhouden. Voor de kinderen 
van 8-12 jaar richten we ons op Johannes die een 
openbaring krijgt: hij ziet in een droom wat er zal gaan 
gebeuren. Dat moet hij doorgeven aan andere 
christenen. 

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 
 
Wij geven Gods verhalen door 
Heer Jezus, spreek uw Woord 
Schijn met uw licht op onze weg, 
op ieder die het hoort.  
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
En elk heeft zijn verhaal 
De Heer verbindt ons met elkaar: 
Hij roept ons allemaal.  
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Gebed bij de opening van het woord 

Eerste Schriftlezing Deut. 6:1-9 

Lied 289:1 (Heer, het licht van uw liefde) 

Tweede Schriftlezing Marcus 12: 28-34 

Lied 289:3 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel   

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. 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven  

Zingen LB 835 (Jezus ga ons voor) (staande)  

Wegzending en Zegen 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’   

Orgelspel 

 

 



MEDEDELINGEN 

De opbrengst van de diaconale collecte is deze 
week voor een project van de werkgroep ZWO: 
Foka van de Beek in Bulgarije. 
 
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 kan ook via de 
Kerkapp  
 
Avonddienst zondag 7 november 19.00 uur 
Cantatedienst. voorganger ds. Giel Schormans 
 
Het Marianne Vocaal Ensemble stapt in de rijke 
cantatetraditie, samen met celliste Ania Katynska 
en enkele instrumentalisten van Barokconsort 
Musica Aeterna. Onder leiding van dirigent Hans 
Houtman worden uitgevoerd: Buxtehude’s Der 
Herr ist mit mir en het Wahrlich, wahrlich ich sage 
euch van Rosenmüller.  
De muziek wordt ingebed in een eenvoudige 
liturgie. Ze spreekt heel direct tot het hart. Is er 
een betere opmaat naar de werkweek denkbaar? 
Van harte welkom. 
 
Zondag 14 november: viering Heilig 
Avondmaal 
Volgende week zondagmorgen vieren wij het 
Heilig Avondmaal. 
 
Namens de kerkenraad 
Met ingang van januari 2022 komt er een einde 
aan de ambtstermijn van een aantal 
kerkenraadsleden. 
 
Wij willen u van harte uitnodigen om namen van 
mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling 
of dat van diaken in te dienen bij de kerkenraad. 
Dat kan bij onze scriba Melinda Hartevelt-
Breugom (scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com), 
gedurende de hele maand november. Mocht u 
zelf belangstelling hebben voor een van deze 
ambten en meer informatie willen, dan kunt u 
contact opnemen met de predikanten of met de 
voorzitter van de kerkenraad. 
 
In december zal de kerkenraad een lijst van 
kandidaten opstellen en deze benaderen om te 
horen of zij zich geroepen weten het ambt te 
aanvaarden. Gemeenteleden met 10 of meer 
aanbevelingen komen sowieso op de 
kandidatenlijst. Bij meerdere geschikte 

kandidaten voor één vacature zal indien nodig 
een verkiezing worden gehouden. De 
bevestigingsdienst zal naar verwachting begin 
februari plaatsvinden. 
 
Namens de diaconie 
Deze week is op 10 november de Dag van de 
Mantelzorg. Net als vorig jaar gaat onze actie 
met rozen niet door. Wel is een mooie 
ansichtkaart beschikbaar om te bezorgen bij 
iemand die u kent als mantelzorger. Voor zo’n 50 
personen ligt er al een geadresseerde kaart klaar. 
Wilt u helpen bij de bezorging bij u in de buurt? 
Als u zelf een kaart wilt brengen bij een 
mantelzorger, dan zijn er ook blanco kaarten 
beschikbaar. Een diaken is beschikbaar om te 
overleggen dat er geen dubbele kaarten worden 
bezorgd.  
 
Volgende week kunt u weer artikelen meenemen 
voor de inzameling voor de Voedselbank. Er is 
een folder beschikbaar. Als u financieel wilt 
bijdragen, dan kan dat op rek.NL 03 ABNA 0613 
5832 21 t.n.v. Stichting Voedselbank 
Leidschendam-Voorburg. 

‘MARTINA’ gaat weer van start op woensdag 10 
november 2021. Dames van alle leeftijden zijn 
van 14.00 – 16.00 uur welkom in De Voorhof voor 
een gezellig programma met mooie ‘magische’ 
momenten. Kosten € 3,00 p.p. Voor een hapje en 
een drankje wordt gezorgd. Aanmelden kan bij: 
Irene Feenstra, tel. 06 10740485, of Marjan 
Adams, tel. 06 24612797. 
 
De Oude Kerk is 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.  

Afwezigheid ds. Marchand 
I.v.m. bijscholing (Klinisch Pastorale Vorming) is 
ds. Marchand van 8 t/m 24 november afwezig. 
 

Meer informatie of gesprek: 

www.oudekerkvoorburg.nl 
facebook.com/martinigemeentevoorburg 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

Ds. Leneke Marchand    
hmmarchand@hotmail.com  
 
Ds. Giel Schormans  
wfschormans@hotmail.com 
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