
 

Orde van dienst 5 juni 2022 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

Pinksteren 

 
 

Voorganger:  Ds. Leneke Marchand 
Ouderling:     Thilly Walvoort - van Leeuwen 
Lector:          Judy van Engeldorp Gastelaars 
Organist:        Gerrit van Eeden 
M.m.v. de Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman 

 

Muziek voor de dienst: Praeludia - Johann Georg 

Albrechtsberger (1736-1809) 

Lied voor de dienst: LB 672: 1,2,7 (Kom laat 

ons deze dag) 

Welkom 

Intochtslied: Psalm 87 (Op Sions berg) 
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de 
Bemoediging en Groet) 

Moment van stilte en inkeer 

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 

Inleiding op de dienst  

Drempelgebed 

Lied HH 221 (solo, samenzang) (De wind steekt 
op) 

Kyriegebed (gebed om ontferming), gevolgd 
door 
Glorialied LB 304: 1 (cantorij), 2,3 (allen) (Zing 
van de Vader) 

Kindermoment en kinderlied HH 231 (Ik moet 
weggaan) 

 

Deze zondag is de eerste van een blok met 
vijf teksten over de eerste christenen. Het verhaal 
over de komst van de heilige Geest staat 
centraal. Jezus is naar de hemel gegaan, en nu 
komt de heilige Geest naar de leerlingen, zoals 
Jezus al beloofd had. 

Gebed bij de opening van het woord 

Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1-5 
 
Lied 670: 1 (cantorij), 2,3,4,5,6,7, (allen) (Kom 

Schepper God) 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11  

Lied 679 in wisselzang: 1,3,5 cantorij, 2,4,6,7 

allen (Geweldige gedreven wind) 

Schriftuitleg en verkondiging 

Muziek: Nun bitten wir den Heiligen Geist - 

Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

Lied 687: 1 (cantorij) , 2 (allen) (Wij leven van 

de wind) 

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, besloten met 
Lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)  

Lied 289 (Heer, het licht) (staande)  

Wegzending en Zegen 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’   

Muziek  

 

 

 
MEDEDELINGEN 



 
Na de dienst 
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons 

ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten 

van de kerk aan uw rechterhand)  om wat na te 

praten bij koffie, thee of limonade. 

 
Collectedoelen 
De Pinkster Zendingscollecte is voor arme boeren 
in Zuid-Afrika, die in de bijbelverhalen inspiratie 
vinden om samen te werken. 
De tweede collecte is voor de kerk.  
 
Manieren van geven 
Er wordt weer gecollecteerd met collectezakken. 
Collectebonnen (kaarten van 20x 1 €) zijn te 
bestellen op banknummer: 
NL07 RABO 0365 9005 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Voorburg o.v.v. collectebonnen. 
 
U kunt geven via de QR-
code: 
U kunt ook een bedrag 
overmaken voor de 
periode 13 mei tot 1 juli (8 
diensten) naar 
onderstaande 
banknummers. 
 
Diaconale collecte:  
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente ovv ‘Collecte’. 
Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:  
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Voorburg ovv ‘Collecte’. 
 
Middaggebed 
Van maandag t/m vrijdag is de Oude Kerk open 
van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 uur is er een kort 
liturgisch moment met gebed en lezing uit de 
Bijbel. Welkom 
 
Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk 
Vrijdag 17 juni 20:00 - 00:00 uur. 
In de Voorhof bij de Oude Kerk. 
Zie het filmpje: 
youtube.com/watch?v=jbRQxaXVOvc&ab_chann
el=OpenDoors.nl 
Informatie bij Thilly Walvoort en Netty Dondorp. 
 
Kliederkerk 19 juni 16-18 uur Koningkerk 
Spelend een bijbelverhaal ontdekken, voor 
kinderen en hun (groot)ouders in informele sfeer. 
Aanmelden bij Floriaan: huson1@zonnet.nl 
Meer info: ds. Leneke Marchand. 
 
 
 
Muzikale Vesper 19 juni 19.00 uur 

Op 19 juni as. verzorgt het Sweelinck Ensemble 
o.l.v. dirigent Janko Fraanje en begeleid door 
Hans Houtman de gezongen liturgie van het 
avondgebed. Als een antwoord op de oorlog in 
Noord-Oost-Europa kozen zij voor repertoire van 
componisten uit Estland en Scandinavië: Cyrillus 
Kreek, Knut Nystedt en Arvo Pärt. Zes delen uit 
de Berliner Messe vormen de hoofdlijn van de 
liturgie. Pärt schreef deze mis in 1990, naar 
aanleiding van de val van de Berlijnse Muur. 
Voorganger is ds. Leneke Marchand. 
 
Theologische Zomerschool 2022 
Data: maandag 27, dinsdag 28, donderdag 30 
juni en en vrijdag 1 juli.  
Plaats: de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 
90,  Scheveningen. 
Kosten: 90 €  
Informatie en opgeven bij:  
Ria Keijzer tel. 06 50 22 82 50. 
Zie verder Proef Nr.2, pag. 19. 
 
Uitnodiging zomerfeest 3 juli 
Op zondag 3 juli van 16:00 tot 19:30 uur bij de 
Oude Kerk: zomerfeest met allerlei gezellige 
activiteiten, een swingende gezinsdienst met als 
thema 'Hemels feest' en als afsluiter een 
bruisende barbecue/buitenmaaltijd. Dit wil je niet 
missen! Geef je op via de flip-over in de Voorhof 
of meld je  binnenkort aan via de uitnodiging in de 
kerk-app. 
 
Komende diensten: 
12 juni ds. Leneke Marchand 
19 juni ds. Giel Schormans 
26 juni ds. Leneke Marchand, doop- en 
belijdenisdienst 
 
Jaarverslagen 2021 Protestantse Gemeente 
Voorburg ter inzage beschikbaar 
Zowel het jaarverslag van de Diaconie van de 
PGV als dat van de PGV zelf zijn ter inzage 
beschikbaar. Enkele exemplaren liggen in de kerk 
of Voorhof. Bij het kerkelijk bureau kan een 
(digitaal) exemplaar worden opgevraagd. 
Bij eventuele vragen kunt u zich tot onderstaande 
penningmeesters wenden: 
• Jan Hendriks: Diaconie PGV 
  (e-mail: kkhendriks@live.nl) 
• Teunis-Jan van Varik: PGV 
  (e-mail: t.van.Varik1@kpnplanet.nl) 
Eventuele opmerkingen zien wij gaarne vóór 15 
juni a.s. tegemoet. 
 

Meer informatie of gesprek: 
www.oudekerkvoorburg.nl 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl   
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.nl  
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmal.nl 
s. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com 

http://youtube.com/watch?v=jbRQxaXVOvc&ab_channel=OpenDoors.nl
http://youtube.com/watch?v=jbRQxaXVOvc&ab_channel=OpenDoors.nl
mailto:huson1@zonnet.nl

