Orde van dienst
7 augustus 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- 9e zondag na Pinksteren -

Gebed bij de opening van het woord
Profetenlezing: Jesaja 55: 6-11
Lied 313: 1, 2 (Een rijke schat van wijsheid)
Evangelielezing: Lukas 6: 46-49
Lied: 313: 3, 4 (De geesten onderscheiden)
Vervolg Evangelie: Lukas 7: 1-10

Voorganger:
ds. Ab Venemans
Ouderling van dienst: Thilly Walvoort
Lector:
Dirma Redelijkheid
Organist:
Hans Houtman

Lied: 313: 5

(O Gij die wilt ontmoeten)

Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ …)

Orgelspel voor de dienst
Welkom
Intochtslied: Psalm 138: 1, 2 staande (U loof ik,
Heer)
Moment van stilte en inkeer
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

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, besloten met Lied
364:1
Slotlied: Lied 723 (staande) (Waar God de Heer
zijn …)
Wegzending en Zegen

Drempelgebed
Lied: Psalm 138: 3 (Dan zingen zij, in God
verblijd)

Gevolgd door drie maal ‘Amen’
Orgelspel

Kyriegebed
Loflied: Lied 315 (Heb dank, o God van alle
leven)
Met en voor de kinderen: de kinderen worden
naar voren geroepen door de voorganger, na het
zingen van het lied en het aansteken van de
kaars gaan de kinderen naar de kinderdienst. Na
afloop van de dienst kunnen de ouders hen
ophalen in de Voorhof.
Kinderlied: Lied 224

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom, buiten of in
de kerk 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 STEK.
Stek - stichting voor stad en kerk - in Den Haag
wil mensen stimuleren om zich met elkaar te
verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te
versterken en te bezielen. Stek zet zich in
opdracht van de Protestantse Kerk Den Haag met
professionals en vrijwilligers in voor mensen in de
marge van de samenleving.
Stek kent locaties in buurten en wijken, diverse
maatjesprojecten en diaconaal opbouwwerk. Stek
zet zich ook in voor de zorg voor kinderen in
Moerwijk, begeleiding van scholieren in Transvaal
en ondersteuning van het werk van verschillende
uitdeelpunten van Voedselbank Haaglanden.
Stek stimuleert zingeving, sociale cohesie, het
doorbreken van isolement en het gezamenlijk
optrekken van buurt en kerk.
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.

Middaggebed en OKO
Ook in augustus is de kerk van maandag t/m
vrijdag van 11.45 tot 13.00 uur open voor het
middaggebed, dit wordt uitgezonden op
kerkdienstgemist en kerkomroep.

En op de zaterdagen t/m 10 september is de kerk
open voor bezichtiging en gesprek, in elk geval
van 13.30 -16.00 uur, maar vaak ook al vanaf
11.00 uur.

Opsporing verzocht
In het Haags Gemeentearchief zijn de
Voorburgse Kerkboden opgeslagen.
Nu blijkt dat de jaargangen 1963 – 1966
ontbreken.
Mocht iemand op enige wijze kennis van deze
exemplaren hebben, laat het dan weten aan de
archiefcommissie:
Fransje de Jong-van Elven, tel. 070 386 52 84
Pé Wapenaar, tel. 070 369 15 50

Afwezigheid predikanten
Wij zijn als predikanten afwezig i.v.m. 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 onderstaande
mensen. Zij kunnen u dan verwijzen naar de
predikanten die achterwacht zijn.
1-7 aug

Judy van Engeldorp

06 4029 8957

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’.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Vanaf 8 augustus:
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.nl
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmal.nl

