Gebed bij de opening van het woord

Orde van dienst zondag 4
september 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- 13e zondag na Pinksteren -

Voorganger:
Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector:
Judy van Engeldorp
Gastelaars
Organist:
Jan Droogers
Orgelspel voor de dienst
***
Welkom
Intochtslied: Psalm 107: 1,2,3 (Gods goedheid
houdt ons staande)
(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
Gebed om ontferming – aansluitend Lied 299e
Met en voor de kinderen
Deze zondag is de eerste van een blok met vier
verhalen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van
Rachel en Jakob. Door Jozef komt het volk van
Israël in Egypte terecht. Genesis 37:1-11 staat
centraal: Jozef heeft bijzondere dromen,
waardoor zijn broers jaloers op hem worden
Kinderlied: HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Eerste Schriftlezing Exodus 24:1-11
Lied 837:1,2 (Iedereen zoekt U)
Tweede Schriftlezing Lucas 19: 1-10
Lied 837: 3,4
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel
Psalm 23c (mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
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 (aansluitend Lied
364:1)
Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
Zingen (staande) Lied 718 (God die leven hebt
gegeven)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’
Orgelspel

MEDEDELINGEN
Mini-serie over het Heilig Avondmaal
De komende drie diensten hebben als thema:
‘Welkom aan tafel’. We denken na over de
betekenis van het Heilig Avondmaal.
Deze week is het thema: ‘de Gastvrijheid van
God’.
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom om wat na te
praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De
ouderling van dienst kunt u aanspreken voor
informatie.
Collectedoelen
De eerste collecte is voor de Pauluskerk, een
laagdrempelig diaconaal missionair centrum in
hartje Rotterdam. Het gaat daarbij om individuele
hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en
actie voor gemarginaliseerde mensen.
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.

beiaardier Gerda Peters kunt u van dichtbij
meemaken: na een klim van 80 treden bereikt u
eerst de klokken en daarna de zolder met het
klavier.
Muzikale Vesper
Zondag 11 september om 19.00 uur is er weer
een muzikale vesper. Het thema is: “Aan tafel”.
De Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman zingt,
Hans bespeelt de vleugel en het orgel, en Kees
Alers de dwarsfluit. Hoofse ”Tafelmusik” van
Telemann, afgewisseld met liederen en muziek
over het Heilig Avondmaal.
Neem een brief mee om te bezorgen
Wilt u meehelpen met het verspreiden van
brieven in onze wijkgemeente? De brieven liggen
op stapeltjes bij de uitgang. Het betreft een brief
aan de mannelijke leden van onze wijkgemeente
vanaf 70 jaar. Voor deze groep willen we nagaan
of er behoefte is om tot een ontmoetingsgroep te
komen, zoals die er al is voor de dames in de
vorm van “Martina”. Hierbij dus ook de oproep
om te willen reageren op de brief die u binnenkort
in uw brievenbus vindt.

U kunt ook een bedrag
overmaken voor de
periode 1 juli tot 7 oktober
(13 diensten) naar onderstaande banknummers.

ABC-cursus 2022-2023
Een van de typerende kernmerken van onze
gemeente is de introductiecursus christelijk
geloof. Voor wie wel wat meer wil weten over
bijbel, kerk en geloof, maar ook wie zijn of haar
geloof opnieuw wil doordenken. De cursus is ook
geschikt voor wie nieuw zijn in de gemeente en
vanuit een andere kerk zijn overgekomen. Eind
september/begin oktober gaat er een nieuwe
ABC cursus van start. Ken je iemand of ben je
iemand die hier interesse voor heeft? Vraag
informatie of geef jezelf op bij de predikanten.
(hmmarchand@hotmail.com)

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’.

Komende diensten
Zondag 11 september ds. Leneke Marchand
Zondag 11 september 19.00 uur Muzikale vesper
Zondag 18 september ds. Giel Schormans,
Startzondag: Van de maaltijd van de Heer naar
de tafel van verbinding

Koffiemorgen
Maandag 5 september (morgen!) van 10.00-12.00
uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie
en een praatje, hartelijk welkom!

SAVE THE DATE - 11 februari 2023
Musical Esther
Op zaterdag 11 februari komt De Vliegende
Speeldoos naar de Oude Kerk om samen met
max. 75 kinderen in 1 dag een musical in te
studeren en uit te voeren. De musical is
gebaseerd op het bijbelboek Esther. Het oefenen
is zaterdag overdag, de voorstelling begint om
18:30 uur.
Alle (klein)kinderen, vriendjes, buurkinderen etc
zijn welkom overdag en de hele gemeente is
welkom voor de voorstelling
Meer praktische informatie volgt tzt.

U kunt ook geven via de
QR-code:

Middaggebed en OKO en Open Toren
De kerk is elke maandag t/m vrijdag van 11.45 tot
13.00 uur open. Om 12.00 uur is er een kort
middaggebed, dit wordt uitgezonden op
kerkdienstgemist en kerkomroep.
Zaterdag 10 september is de laatste dag dat de
kerk open is voor bezichtiging en gesprek van
11.00 -16.00 uur. Van 16.00-17.00 uur is er
Open Toren: demonstratie en improvisatie door

