Eerste Schriftlezing Psalm 32

Orde van dienst 11
september 2022 Oude of
Martinikerk te Voorburg
Thema: De tafel van
vergeving
- 14e zondag na Pinksteren -

Lied LB 256 (Blijf met uw genade) NL, 2x
Tweede Schriftlezing: Lukas 15: 11-24
Lied LB 339a (U komt de lof toe)
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

Ds. Leneke Marchand
Dirma Redelijkheid - Gerritse
Thilly Walvoort - van Leeuwen
Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst
Welkom
Intochtslied: Psalm 65: 1,2,3 (De stilte zingt)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)
Moment van stilte en inkeer

Zingen: LB 911 Rots, waaruit het leven welt
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven en aansluitend
zingen Lied 364:1
Zingen (staande) LB 885 (Groot is uw trouw)
Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal
‘Amen’
Orgelspel

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
Leefregel
Lied LB 289 (Heer, het licht van uw liefde)
Met en voor de kinderen
Deze zondag is de tweede van een blok met vier
verhalen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van
Rachel en Jakob. Door Jozef komt het volk Israël
in Egypte terecht.
Genesis 37:12-36 staat centraal: de broers van
Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem in
een put gooien en daarna verkopen aan
handelaars.
Kinderlied: HH101 (Als je bidt zal Hij je geven)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed voor de opening van het Woord

MEDEDELINGEN
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.
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Collectedoelen
De eerste collecte is voor het jeugdwerk
van de Protestantse Kerk. Kinderen en jongeren
hebben een plek in de kerk!
Steun het jeugdwerk van Jong Protestant om
gemeenten te helpen een thuisplek voor jongeren te
zijn.
De tweede collecte is voor de kerk.
Manieren van geven
In de collectezak. 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 ook geven via de
QR-code:
U kunt ook een bedrag
overmaken voor de periode
1 juli tot 7 oktober (13
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’.
Muzikale Vesper
Vanavond om 19.00 uur is er 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.
Middaggebed
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.
Samen eten
Aanstaande dinsdag (13 september) kunt u weer
samen eten in de Voorhof, een verrassingsmenu
voor 8,50 €. Opgeven kan uiterlijk vandaag nog bij
Janny van der Heide:
jannyvanderheide@versatel.nl.
Meezingen met de Cantorij
Op de Startzondag (18 september) zingen we in de
dienst enkele Sela-liederen: nieuwe liederen voor
de kerk van nu. Wilt u een keer meezingen met de
cantorij, kom dan dinsdagavond 13 september om
19.45 uur naar de kerk en repeteer met ons mee.
Opgeven bij Judy van Engeldorp 06 40298957, dan
ligt de muziek voor u klaar.
Komende dienst Startzondag
Zondag 18 september is het Startzondag! ds. Giel
Schormans gaat voor en na de dienst zijn er allerlei
activiteiten voor jong en oud en lunchen we met
elkaar.
Kroonbede 2022
De Kroonbede is een gebedsdienst voor overheid
en samenleving voorafgaande aan Prinsjesdag,
georganiseerd door Haagse kerken. Voorgangers
uit verschillende Haagse kerken gaan voor in de
gebeden en er is goede muziek. Iedereen is
welkom.
Wanneer: dinsdagavond 13 september, aanvang
20.00 uur.
Waar: Waalse Kerk, Noordeinde 25.

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 ‘niettieners’. Een makkie voor ze….., toch? Kom vooral
meedoen als u van een uitdaging houdt.
Martina middag
Woensdag 28 september is er weer een middag van
Martina. Dit keer gaan we 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.
Voor degenen die geen vervoer naar
Leidschendam hebben, kan voor vervoer vanaf de
Oude Kerk in Voorburg worden gezorgd (passagiers
en chauffeurs verzamelen daar om 13.30 uur).
De kerk is niet rijk; daarom vragen we van jullie een
bijdrage van € 5,00 ter dekking van de kosten voor
deze middag.
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)

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

