Orde van dienst zondag 21
augustus 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- 11e zondag na Pinksteren -

Voorganger:
Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Arie-Jan van ‘t Zelfde
Lector:
Laura Roek-Vink
Organist:
Hans Houtman
Orgelspel voor de dienst
***

Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing Jesaja 30:15-21
Lied 313:2 (God opent hart en ogen)
Tweede Schriftlezing Lucas 13:22-30
Lied 313:3
Hebreeën 12: 25-29
Lied 313:4,5
Schriftuitleg en verkondiging

Welkom

Orgelspel

Intochtslied: Psalm 82:1,3 (God staat in ’t
midden van de goden)

Lied 912: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (Neem mijn
leven, laat het Heer)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader

Moment van stilte en inkeer

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.

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 van toenadering – HH 275 (Heer, ik kom
tot U)

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.

Genadeverkondiging
Lezing van het gebod
Lied 150a: 2,3,4 (Geprezen zij God!)
Met en voor de kinderen
Vandaag staat Marcus 5:21-24 en 35-43 centraal:
het dochtertje van Jaïrus is gestorven, maar
Jezus maakt haar weer levend.
Kinderlied: 224 (in canon)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Zingen (staande) Lied 723 (Waar God de Heer
zijn schreden zet)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’
Orgelspel

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 financiele nood, een
steuntje in de rug voor mensen die op
bijstandsniveau moeten leven.
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.
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’.

Zomerconcerten op het Carillon
Zaterdagen 27 augustus en 3 september van
14.00-15.00 uur zijn er concerten.
Zaterdag 10 september van 16.00-17.00 uur
speelt de vaste beiaardier Gerda Peters. U kunt
deze bespeling 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 speelt op de vleugel, en Kees Alers
dwarsfluit. Hoofse ”Tafelmusik” van Telemann,
afgewisseld met liederen en muziek over het
Heilig Avondmaal.

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

Komende diensten
Zondag 28 augustus ds. Leneke Marchand;
viering Heilig Avondmaal
Zondag 4 september ds. Giel Schormans
Zondag 11 september ds. Leneke Marchand
Zondag 11 september 19.00 uur Muzikale vesper
Zondag 18 september ds. Giel Schormans,
Startzondag

Samen eten
Aanstaande dinsdag (23 augustus) 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.
Middaggebed en OKO
Ook in augustus is de kerk van 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.
En op de zaterdagen t/m 10 september is de kerk
open voor bezichtiging en gesprek van 11.00 16.00 uur.
.

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

