Orde van de dienst op zondag
18 september 2022
Oude of Martinikerk te Voorburg

Startzondag - “Aan tafel”
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Pianist:
Percussie:
Muzikale begeleiding:

Ds. Giel Schormans
Arjan van Mourik
André Sjoerdsma
Hans Houtman
Sam Assink
Marianne Cantorij

Liturgische bloemschikking: Tafel van Verbinding
In het liturgisch centrum staat een feestelijk gedekte tafel.
De tafel nodigt uit: schuif aan en geniet! Het prachtige
tafelstuk maakten we samen. Meegebrachte bloemen
vormen een geurend en kleurrijk geheel, net zoals wij dat
ook zelf zijn. Ieder is uniek en samen zijn we één gemeente,
verbonden in de Gastheer die ons aan tafel vraagt.

***
Intochtslied: HH 617a (Tienduizend redenen)
(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
Lezing van het gebod
Kinderlied: HH 675 (God heeft een plan met je leven)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing Lukas 15: 25-32
Lied: Opwekking 687 1: cantorij, 2 en 3: allen (Heer
wijs mij uw weg)
Schriftuitleg en verkondiging
Cantorij: Het Woord van God - Sela

Inzameling van de gaven (aansluitend Lied 364:1)
Viering van de maaltijd van de Heer
• Er is desgewenst druivensap en glutenvrij brood.
• Als u slecht ter been bent kunt u blijven zitten, de
predikant en diaken komen dan naar u toe met het
brood en de wijn.
• Wilt u geen wijn of brood ontvangen, kruis dan uw
armen voor uw borst als de diaken langs komt met
brood en wijn.
• Neem uw orde van dienst mee vanwege het slotlied.
• Wij eten en drinken gelijktijdig op een teken van de
voorganger.

Inleiding en Inzettingswoorden
Gebed over de gaven, dank- en voorbeden
Lied: HH 400 (Welkom hier vreemdeling)
Wij vormen een kring
Delen van brood en wijn
Slotgebed: Onze vader
Slotlied (staande): Ik zal er zijn
1. (cantorij)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'
2. (allen)
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet
3. (cantorij)
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan
Refrein 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
4. (allen)
O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn
Refrein
Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal ‘Amen’
NB. U wordt verzocht na de zegen even te blijven voor
een korte toelichting op het programma van de
startzondag

Programma Startzondag 2022
10.00u – 11.15u:

kerkdienst.

11.15u – 11.30u:

koffie met taart buiten.

11.30u:

toelichting programma.

11.35u – 12.45u:

u kunt kiezen uit de
volgende activiteiten:

a)

Emmauswandeling o.l.v. ds. Giel Schormans;
verzamelen bij Hoogvliet Herenstraat;

b)

Preeknabespreking met ds. Leneke Marchand
in de kleine zaal van de Voorhof;

c)

Aanleren/maken lied met Gelske van der Duin
en Hans Houtman; grote zaal Voorhof;

d)

Pubquiz; Henk Schepers; kerkzaal

e)

Kookworkshop met Adriënne; keuken Voorhof.

f)

Kinderprogramma 4-8 jaar met Jolanda Groot;
buiten

g)

Kinderprogramma 8-12 jaar met GHVZ;
buiten, verzamelen bij ingang kerk

12.45u – 13.45u: lunch buiten met o.a. een
broodje kroket; u hoeft zelf niets mee te nemen.
Aan het einde van de lunch is er gelegenheid uw
bijdrage te geven voor de lunch. Dit kan ook via
de kerkapp.
Iedereen die mee wil doen aan het Startzondagprogramma is welkom, ook de mensen die zich nog
niet hebben opgegeven.
De Startzondag-crew: Betty Telleman, Laura Roek,
Jelle Visser, Jolanda Groot, ds. Giel Schormans en
degenen die een activiteit verzorgen
-----------------------------------------------------------------Collectedoelen
De eerste collecte is voor het Noodfonds
Vluchtelingenhulp Leidschendam-Voorburg.
De tweede collecte is voor de kerk.

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’.
Tafelen met Tieners
Ook komend seizoen organiseren we weer activiteiten
voor onze tieners, een leuke en in aantal groeiende
groep! We willen daar graag de hele gemeente bij
betrekken. Voor de catechese gaan we dit jaar de
Youth Alpha volgen. We beginnen elke bijeenkomst
met een maaltijd. We zouden het heel leuk vinden als
gemeenteleden die avond de maaltijd verzorgen. Als
dank mag u dan met ons mee-eten
. Aanmelden
via hscheper@gmail.com / 06-44544573. Er zijn
slechts 10-12 avonden te vergeven dus wees er snel
bij. Daarnaast is er tijdens de startzondag op 18
september een quiz waarin de tieners het gaan
opnemen tegen de ‘niet-tieners’. Een makkie voor
ze….., toch? Kom vooral meedoen als u van een
uitdaging houdt.
Open avond
Op maandagavond 26 september organiseren we met
onze bijbelkring een open avond waarbij
belangstellenden welkom zijn. We zullen deze avond
starten met een gezamenlijke maaltijd. Voor
informatie: Jolanda Groot 0640925224
Martina middag 28 september
We gaan naar de koptische kerk, de Heilige Maria en
Papa Kyrillous VI, Burgemeester Sweenslaan 5 in
Leidschendam. Door middel van een rondleiding door
de kerk met haar prachtige iconen en een lezing
maken we kennis met de Koptische kerk en haar
rituelen en gebruiken. Daarna is er gelegenheid voor
ontmoeting met een drankje en een broodje falafel.
Aanvang: 14:00 uur
Aanmelden: uiterlijk 21 september a.s. bij Irene
Feenstra, tel. 06 10740485, of Marjan Adams, tel. 06
24612797.
De kerk is niet rijk; daarom vragen we een bijdrage
van € 5,00 ter dekking van de kosten.

Manieren van geven
- In de collectezak.

Meer informatie:

- Via de QR-code:

www.oudekerkvoorburg.nl

- Via overschrijving:

www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.nl

Diaconale collecte:

Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmal.nl

