Orde van dienst 13
november 2022 Oude of
Martinikerk te Voorburg
Oogstdienst

Deze zondag is de laatste van een blok met drie
teksten uit het Bijbelboek Job. God spreekt tegen
Job en stelt hem vragen. En Job geeft God
antwoord: hij beseft dat hij God en het leven nooit
helemaal zal kunnen begrijpen. Het troost hem
dat God met hem spreekt.
Kinderlied: LB 218: 1,2,3 (Dank U)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Voorganger:
Ouderling:
Lector:
Organist:

Ds. Leneke Marchand
Arie-Jan van ‘t Zelfde
Rosalie van Mourik
Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst
Tot en met Eeuwigheidszondag (20 november)
lezen we verhalen over de profeet Elisa uit het
tweede Koningenboek. Elisa is altijd wat in de
schaduw van zijn imposante voorganger de
profeet Elia blijven staan. Deze laatste had het
conflict tussen de Eeuwige en de koning, die
vreemde goden kiest en zijn eigen gang gaat, tot
een kookpunt gebracht, om koning en volk terug
te roepen naar God. Bij Elisa vinden we vooral
wonderverhalen. Die laten zien hoe God blijft
zorgen voor zijn volk. Ondertussen gaat het
bergafwaarts, richting de ballingschap, met het
volk en haar koningen. Dat verhindert Elisa niet
zich intensief te bemoeien met militaire en
politieke kwesties.

Gebed om de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing 2 Koningen 8: 1-6
Lied LB 718 (God die leven)
Tweede Schriftlezing: Lukas 18: 1-8
Lied LB 339a (U komt de lof toe)
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: HH 548 (Breng dank)
Afkondiging overlijden
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Aankondiging collecten en mededelingen

Welkom

Inzameling van de gaven en aansluitend
zingen Lied 364:1

Intochtslied: Psalm 148: 1,2,5 (Hallelujah! Prijs
God)

Zingen (staande) LB 905: 1,4 (Wie zich door
God alleen)

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

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal
‘Amen’

Moment van stilte en inkeer

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
Gebed
Lied 299e
Met en voor de kinderen

MEDEDELINGEN
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in De
Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw
rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee
of limonade.
Collecte
De eerste collecte is voor de wijkdiaconie, voor
ontmoetingsmiddagen voor senioren, individuele
hulpverlening, avondmaal, en kerk en buurt.
De tweede collecte is voor de kerk

Kliederkerk “Herfst” 20 november
Van 16.00 – 18.00 uur in de Koningkerk. Het
thema is ’dagelijks brood’. Vooral leuk voor
kinderen van 4-12 jaar en hun (groot)ouders,
maar iedereen is welkom!
Informatie bij ds. Leneke Marchand.
Opgeven: kliederkerkvoorburg@gmail.com
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.nl en kerkomroep.nl.

Manieren van geven
- In de collectezak (cash of
bonnen)
- Via deze 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’.
Vanavond een muzikale vesper
Zondagavond 13 november om 19.00 uur is er
een vesper. Het is de tweede zondag van de
voleinding en daarom is als thema gekozen:
'Levende hoop'.
Voorganger is ds. Adrie Sterrenburg en het
Martini Ensemble o.l.v. Jeroen Bosman verleent
medewerking.
Bijbellezen “Aan tafel”
Maandag 14 nov 10:00-11:45 uur
Woensdag 16 nov 20:00-21:30 uur
Informatie bij ds. Giel Schormans.
Komende diensten:
20 november: Eeuwigheidszondag, gedachtenis
overledenen
27 november: 1e Advent met muziekgroep.
Toelichting: De kerkenraad wil in de diensten
graag recht doen aan muzikale diversiteit en
daarbij de muzikale gaven van gemeenteleden
inzetten. Op 27 november wordt de eredienst
muzikaal begeleid door een muziekgroep o.l.v.
van Jeroen Bosman. De muziekgroep wordt
gevormd door leden van zowel de Oude Kerk als
De Open Hof, en zal op 4 december meespelen
in een dienst in De Open Hof.

Namens de kerkenraad: ambtsdragers
gezocht
Met ingang van januari 2023 komt er een einde
aan de ambtstermijn van een aantal
kerkenraadsleden.
Wij willen u van harte uitnodigen om namen van
mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling
of dat van diaken in te dienen bij de kerkenraad.
Dat kan bij onze scriba Jeanette Verwoerd
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com),
gedurende de hele maand november. Mocht u
zelf belangstelling hebben voor een van deze
ambten en meer informatie willen, dan kunt u
contact opnemen met de predikanten of met de
voorzitter van de kerkenraad.
In december zal de kerkenraad de kandidaten
benaderen met de vraag het ambt te aanvaarden.
De bevestigingsdienst zal op 19 februari 2023
plaatsvinden.
Actie voor de Voedselbank
Door de hoge energiekosten neemt het aantal
mensen dat onder de armoedegrens leeft, toe.
Hebt u vandaag geen boodschappen kunnen
brengen, dan is er nog de mogelijkheid een
geldelijke bijdrage te geven voor kerstpakketten.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Gaarne overmaken naar:
NL03 ABNA 0613 5832 21 ten name van
Voedselbank Leidschendam-Voorburg.
De nieuwe Samen Delen Krant staat op de
website. Klik op oudekerkvoorburg.nl/wpcontent/uploads/2022/09/SDK-Oktober-2022.pdf

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

