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Kerkdiensten Juli en Augustus
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. H.M. Marchand
ds. A. Sterrenburg
ds. J. van der Schoot, Gouda
ds. H.J. Franzen, Pijnacker
ds. A. Venemans
ds. R. van Essen, Delft
ds. W.F. Schormans
ds. H.M. Marchand HA

De Oude Kerk in de zomer
In de zomer gaan gastpredikanten ons voor in de zondagse
erediensten, waaronder een aantal vertrouwde gezichten en
stemmen:

•
•
•
•
•

Ds. Adrie Sterrenburg, oud-predikant van de Oude Kerk;
Ds. Joas van der Schoot, predikant te Haastrecht, liep
een paar jaar geleden stage in de Martiniwijkgemeente;
Ds. Henk Franzen uit Pijnacker, is een oude bekende,
met name voor de bezoekers van de avonddienst;
Ds. Ab Venemans, emeritus-predikant in Voorburg en
gemeentelid;
Ds. Rob van Essen uit Delft, die wij als predikanten goed
kennen van de Haagse exegeseclub en van wie
menigeen ook wel eens iets gelezen zal hebben,
bijvoorbeeld in Kerk in Den Haag.

Er is crèche voor de jongsten, maar wil je hiervan gebruik maken, laat het dan van tevoren even
weten aan Suzanne van der Meer (Vandermeer.suzanne@gmail.com).
De kinderen van 4-12 hebben tijdens de diensten in de vakantieperiode een speciaal
zomerprogramma met de titel 'Kom je spelen en kijken?' Twee zondagen is er Godly play, twee

zondagen een spel en twee zondagen een film.
De tieners kunnen tijdens de vakantie gewoon aanschuiven bij de diensten, zij komen na de vakantie
weer samen in hun eigen ruimte.
Ga je op vakantie, dan kan het mooi zijn zondag een plaatselijke geloofsgemeenschap te bezoeken.
Dat geeft op een bijzondere manier, soms over taalgrenzen heen, verbinding met de plaats waar je
vakantie viert.

Oude Kerk Open doordeweeks
De kerk blijft maandag t/m vrijdag open rond het middaguur. Voor gebed, Bijbel, de zegen en koffie en
een praatje.
Op de zaterdagen is de kerk in elk geval ’s middags en vaak ook ’s ochtends open voor bezichtiging en
gesprek. Ook zal er dan (een deel van dag) orgelspel te beluisteren zijn.

Afwezigheid predikanten
Wij zijn als predikanten afwezig ivm vakantie van 11 juli t/m 7 augustus. Ons huis is in de tussentijd wel
bewoond. Heeft u in deze periode een predikant nodig, bijv. in geval van overlijden of bij andere crises,
dan kunt u contact opnemen met:
11 t/m 17 juli Arie-Jan van ’t Zelfde (06 4323 2789) of Els Schippers (06 1083 8973)
18 t/m 24 juli Thilly Walvoort (06 2880 6062)
25 t/m 31 juli Reinout Salverda (06 1919 0137)
1 t/m 7 augustus Judy van Engeldorp Gastelaars (06 4029 8957)
Zij kunnen u dan verwijzen naar de predikanten die achterwacht zijn.

Kliederkerk

Kliederkerk: missionair kerk-zijn met alle leeftijden. Wie wil helpen?
Zondagmiddag 19 juni was de tweede Kliederkerk weer inspirerend, vrolijk en
dynamisch. Het thema was ‘Verrassing’, naar aanleiding van de ervaringen van de
discipelen rond het Pinksterverhaal. Door middel van onderzoeken, beleven en
proeven, verkenden (groot)ouders en kinderen maar ook tieners en andere
gemeenteleden het Pinksterverhaal. Daarna was er een kleine viering onder leiding
van ds. Leneke en tot slot werd er samen gegeten. Een geweldige middag waarbij
ook gasten uit de buurt van de kerk meededen.
We kregen enthousiaste reacties als “dit zouden we iedere week willen!”. Dat is voor
het organiserende team (3 mensen uit de Martini- en 3 uit de Open Hof gemeente)
niet haalbaar maar wel willen we in oktober een derde Kliederkerk organiseren. We
hebben daarbij helpende handen nodig die eenmalig willen helpen met de
uitvoering.
Benieuwd naar de Kliederkerk? Kom een keer kijken of doe mee als “helpende
hand”. Informatie bij ds. Leneke Marchand (nul zes - 28845567) of Jolanda Groot
(nul zes - 40925224).

Van de diaconie
Vakantietasjes
De diaconie van de beide
wijkgemeentes hebben met hulp van
vele gemeenteleden 84 tasjes gevuld
met allerlei leuke spulletjes voor
kinderen.
Door de financiële bijdragen kon dit
worden aangevuld met tegoedbonnen
voor
•

Jumpsquare te Rijswijk (een
trampolinepark),
•
Speeltuinvereniging
Leidschendam (voor de kleintjes)
•
Zwembad De Fluit
•
MacDonalds

Allen die meegedaan hebben, hartelijk dank!

Van de kerkrentmeesters

Tussenstand Actie Kerkbalans
De kerkrentmeesters van de PGV zijn heel tevreden
met de huidige stand van de Kerkbalansthermometer.
Zij zijn de gemeenteleden dan ook dankbaar voor de
gedane toezeggingen en de al verrichte betalingen.
Met het huidige bedrag van € 352.000,- zitten we
ongeveer op hetzelfde niveau als in 2021.
Tweede geefmoment
Kijkend naar de, door Covid, geringe huurinkomsten in 2021 en in het eerste kwartaal
van 2022 en daarnaast naar de enorm gestegen energieprijzen, hebben de
kerkrentmeesters onlangs toch moeten besluiten u te benaderen voor een tweede
geefmoment in de maand september. U gaat daar nog meer over horen.
Nieuwe tafels en stoelen voor de Voorhof
Gelet op het bovenstaande lijkt het wat vreemd dat we binnenkort een grote uitgave gaan
doen. De grote zaal in de Voorhof krijgt namelijk nieuw meubilair!
Dit is echter om ARBO-technische redenen absoluut noodzakelijk. De nieuwe tafels zullen
verrijdbaar en inklapbaar zijn, de stoelen lichter en makkelijker stapelbaar.
U zult begrijpen dat dit voor Melinda en haar hulptroepen een minder fysieke belasting
betekent. En wat mooi meegenomen is, is dat de Voorhof er straks dan ook een stuk
aantrekkelijker en gezelliger uit zal zien. En dat zal niet alleen ons, maar ongetwijfeld ook
de verhuurbaarheid ten goede komen.

Aankondigingen en andere mededelingen
ABC cursus 2022-2023
Een van de typerende kernmerken van onze gemeente is dat je
bij ons een introductiecursus christelijk geloof kunt volgen. 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 gaat er een
nieuwe ABC cursus van start. Meer informatie of jezelf opgeven
kan bij de predikanten.

Zomernummer Proef!
Het zomernummer van PROEF! is uit. Iedereen kan het gratis
online hier downloaden.
Wilt u het blad voortaan liever op papier, neem dan een abonnement. Informatie
hierover bij Fredi Willemsen, kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl of
070-3863502.
Lief en leed
We blijven als gemeenschap rond de Oude Kerk graag op de hoogte. Geboorte,
verhuizing, huwelijk, overlijden: graag een berichtje naar het kerkelijk bureau (Fredi
Willemsen, kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl). Voor pastorale
aandacht kunt u altijd contact opnemen met wijkouderling of wijkpredikant.
Zondag 11 september: muzikale Vesper in de Oude Kerk.
Een korte avonddienst met muziek die het hart raakt. Hans Houtman en Kees Alers
(fluit) begeleiden de Marianne Cantorij en spelen samen. Ten gehore wordt gebracht
o.a. Tantum Ergo, van Bruckner en van Saint-Saëns, Panis Angelicus van C. Franck,
Ave Verum van Elgar en van Mozart en Tafelmusik van Telemann. En we sluiten af
met de zegen: The Lord bless you and keep you van Rutter.

Voor in de agenda
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 23 augustus Samen eten
Zondag 28 augustus Viering Heilig Avondmaal
Maandag 5 september Koffie-ochtend
Zondag 11 september 19.00 uur Muzikale Vesper
Zondag 18 september Startzondag
Zondag 25 september Doopdienst van Loisa Allard, Boris Kimmel en Olivier
Lopes da Cruz

Nieuwsbrief zustergemeente De Open Hof
De laatste nieuwsbrief leest u hier.

Ten slotte
Of u er nu op uitgaat of thuisblijft: een goede zomervakantie gewenst!
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
(Liedboek 416:3)
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
ds. Giel Schormans
ds. Leneke Marchand
Dirma Redelijkheid-Gerritse (voorzitter kerkenraad)
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