
 

Orde van de vesper 

3 juli 2022 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

Thema:  

Hemels feest 

 

Voorganger:   Ds. Leneke Marchand 
Ouderling van dienst: Maaike Snoep 
Lector:            Thilly Walvoort- van Leeuwen 
Muziek:           Projectkoor o.l.v. Jeroen Bosman 
Percussie: Carolien Sleven 

*** 

Welkom 

Intochtslied: Gloria a Dios 

Stilte 

Votum en groet 

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 

Inleidend woord 

Gebed 

Lied: Kyrie (Missa Criolla) 

Gevolgd door glorialied: Crown you with praise  

Schriftlezing Jesaja 25:6-9  

Lied: Cantarei ao Señor 

Schriftlezing: Marcus 6: 32-44 

Lied: O senhor è bom 

Meditatie 

Lied: Cantemos a Maria 

We geven onze gaven voor de onkosten. 

Tijdens de inzameling: Hallelujah en Sanna 

Sannanina  

Gebeden 

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. 

Lied: Amen 

Zegen 

Mededelingen 

Wegzendlied: Si ya hamba 

------------- 

Manieren van geven 
Er wordt 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’. 
 
 

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

 

Zoek de verschillen: hoeveel vind jij er? …. 



 


