Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11:1-3

Orde van dienst 23
oktober 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- 20e zondag na Pinksteren -

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:

Ds. Joas van der Schoot
Dirma Redelijkheid
Judy van Engeldorp Gastelaars
Jan Droogers

Lied : 339a (U komt de lof toe)
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel: Allegretto (A. Guilmant)
Lied : LB 837 (Iedereen zoekt U, jong of oud)
Dankgebed en voorbeden met acclamatie Lied
368j - stil gebed - Onze Vader

Orgelspel voor de dienst: Sonata VI Variaties
over ‘het Gebed des Heren’ (F. Mendelssohn
Bartholdy)
Welkom
Intochtslied: LB 204:1,2,8,9 (Gij bron van tijd en
eeuwigheid)
Moment van stilte en inkeer
Votum en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Allen:
v.:
a.:

Heer,
die hemel en aarde gemaakt
heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn
handen

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

(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God,
onze vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen

Slotlied: LB 858 (Vernieuw in ons, o God)
(staande)

allen gaan zitten

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Drempelgebed

Orgelspel

Lied: Psalm 40:1,2,3
Kyriegebed
Lied: LB 867 (Loof overal, loof al wat adem heeft)
Met en voor de kinderen: de leiding van de
Kinderdienst voert een gesprek met de
kinderen, na het zingen van het lied en het
aansteken van de kaars gaan de kinderen naar
de kinderdienst.
Kinderlied
Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 4:8-37

Wegzending en Zegen

De kerkenraad wenst u en jullie allen
een goede zondag!
---------------------------------------------------------------MEDEDELINGEN
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons
ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten
van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te
praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In
de Voorhof is een statafel waar u met iemand
kunt praten en informatie kunt krijgen over de
gemeente en over het geloof.

Collecte
De eerste collecte is voor het Vluchtelingenwerk
Nederland. Zij behartigen de belangen van
vluchtelingen en asielzoekers, vanaf hun
aankomst tot integratie.
De tweede collecte is voor de kerk
Manieren van geven
-

In de collectezak.
Via de QR-code
Via de Kerkapp
Via overschrijving:

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’.
Collectebonnen bestellen:
Bij het Kerkelijk Bureau zijn collectekaarten te
koop. De kaarten bestaan uit 20 bonnen van € 1,die gebruikt kunnen worden voor de collecten in
de kerkdiensten.
De kaarten zijn te bestellen door het
overschrijven van € 20,- (of een veelvoud
daarvan) naar rekeningnummer NL07 RABO
0365 9005 16 t.n.v. Protestantse Gemeente
Voorburg o.v.v. collectebonnen. Wilt u bij uw
bestelling tevens de portokosten voldoen? De
portokosten bedragen € 0,96 voor 1 t/m 2
collectekaarten, voor 3 t/m 8 collectekaarten €
1,92 en vanaf 9 kaarten € 2,88. Ook is het
mogelijk de collectekaarten af te halen bij het
Kerkelijk Bureau (maandag en donderdag van
9.00 tot 12.00 uur). Na ontvangst van het bedrag
worden de kaarten u met de (kerk)post
toegezonden.
Middaggebed
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van
11.45 tot 13.00 uur. Om 12.00 uur houden we het
middaggebed, een kwartier bezinning en bidden
in de stilte van de kerk. Dit wordt ook uitgezonden
op kerkdienstgemist en kerkomroep.
Samen eten
Aanstaande dinsdag (25 oktober) 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.
ABC-Cusus
Bij voldoende belangstelling start binnenkort de
ABC cursus, een introductiecursus over het
christelijk geloof, in deze kerk. Wil je meer weten

van het christelijk geloof? Vroeger wel met de
bijbel opgegroeid maar daarin vastgelopen, en op
zoek naar een nieuwe manier van bijbel lezen?
Welkom! Vraag info of meld je aan bij ds. Leneke
Marchand (hmmarchand@hotmail.com) (Vanaf
jan. 2023 gaat deze groep door met wie zich
willen voorbereiden op het doen van
geloofsbelijdenis, dus ook deze mensen worden
uitgenodigd deel te nemen)

Afwezigheid predikanten
Wij zijn afwezig van vrijdag 21 oktober t/m vrijdag
28 oktober.
Gemeenteleden die een predikant nodig hebben,
kunnen bellen met de volgende ouderlingen:

22 t/m 26 oktober Irene Feenstra (0610740485)
26 t/m 28 oktober Thilly Walvoort (06 28 80 60
62)
Ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand

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

Voor het eerst in de kerk?
Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je
kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de
voorzijde van dit papier staat het ‘programma’
van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5
kwartier. De liederen worden geprojecteerd op
de beamer. Voor wie liever uit een liedboek
zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de
koster. Er zijn in de dienst twee collectes: de
eerste voor een goed doel en de tweede voor
onze kerk: deze zijn uiteraard vrijwillig.
De kinderen hebben een bijzondere plek in de
kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar
voren. We zingen een kinderlied met hen.
Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de
Voorhof (het bijgebouw tegenover de kerk),
tijdens de collecte komen ze terug. Ook de
tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de
tienerkerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er
oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de
kerk). Daar gaan zij op hun eigen manier bezig
met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens
het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche
worden gehaald om te delen in de zegen.

