Orde van dienst 20
november 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- Eeuwigheidszondag -

Welkom
Intochtslied: Psalm 90a vers 1 cantorij, vers 2
allen, vers 3 cantorij, vers 4,5,6 allen (O God, die
droeg ons voorgeslacht)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)
Moment van stilte en inkeer

Voorgangers: Ds. Leneke Marchand, ds. Giel
Schormans
Ouderling:

Dirma Redelijkheid-Gerritse

Lector:

Judy van Engeldorp Gastelaars

Organist:

Jan Droogers

Muzikale leiding: Hans Houtman
m.m.v. de Mariannecantorij

Van harte welkom in deze dienst, waarin wij de
leden van onze gemeente die het afgelopen jaar
gestorven zijn gedenken.
* Op deze orde van dienst, een soort programma
van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat
gebeuren.
* De liederen worden geprojecteerd op de muur
* Voor de jongste kinderen (0-4) is er tijdens de
dienst crèche in de Voorhof.
* De kinderen (4-12) hebben een bijzondere plek
in de dienst. Bij het kindermoment komen ze naar
voren. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de
Voorhof. Ze komen voor het noemen van de
namen terug.
* Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
gastheren/gastvrouwen. Zij zijn te herkennen aan
een badge.
* Na afloop kunt u op aanwijzingen van de
ouderling rij voor rij naar voren komen, om de
kaars te ontvangen. Er is gelegenheid om na te
praten en er wordt koffie en thee geschonken in
de kerk.

De liturgische schikking van deze zondag: over
de rand van de vaas hangen witte bloemen,
grassen en klimop, als teken van eindigheid, van
het afgebroken leven. Daarboven witte bloemen,
onder andere rozen, symbool voor opstanding,
voortleven en eeuwigheid.
Muziek voor aanvang van de dienst: Lamentation
(weeklacht) (A. Guilmant)

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
Inleiding
Gebed om ontferming
Cantorij: Thou knowest Lord (H. Purcell)
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears unto our prayer
But spare us, Lord most holy,
O God most mighty,
O holy and most merciful Saviour,
Thou most worthy Judge eternal,
Suffer us not at our last hour
for any pains of death to fall from Thee.
Amen.
(Tekst: Book of Common Prayer (1662), the
Order for the Burial of the Dead)
Vertaling:
Gij kent, o Heer, de geheimen van ons hart
Sluit uw genadige oren niet voor ons gebed
Maar spaar ons, allerheiligste Heer,
Almogende God
Heilige en meest genadige Redder
Gij, de meest waardige eeuwige Rechter
Laat niet toe dat wij in ons laatste uur
door doodspijnen U afvallen.
Moment voor de kinderen met kinderlied: LB
935 (Je hoeft niet bang te zijn)

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er
kinderdienst in gebouw de Voorhof.

Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 13: 14-21
Zingen: LB 728 (De heiligen, ons voorgegaan)
vers 1 en 2: solo en cantorij. Vers 3: allen
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-6
Zingen: Psalm 90:1 (Gij zijt geweest)
Preek
Muziek: For all thy saints (Allan Bullard)
Inleiding op de gedachtenis
Zingen: Heer, herinner U de namen (melodie LB
730, tekst Kees van der Zwaard): 1
Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

Ten slotte ontsteken we twee extra kaarsen. De
eerste voor allen wier namen niet genoemd zijn
en die we persoonlijk in onze herinnering met ons
mee dragen. De tweede is voor mensen die
gestorven zijn in eenzaamheid en zonder dat
iemand om hen treurt.
Lofzang LB 727: vers 1 cantorij, vers 4 allen
(Voor alle heil’gen)
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.
Moment van mededelingen door ouderling.
Muziek terwijl er gelegenheid voor digitaal
geven is.
Zingen (staande) LB 754: 1,3 (Liefde Gods)
Zegen
Allen: Amen
Muziek na de dienst

Gedachtenis van de overledenen
De cantorij zingt na het noemen van een aantal
namen:

De kerkenraad wenst u en jullie een goede
zondag!

MEDEDELINGEN

aansluitend de gemeente 2 maal:
Christus Verlosser,
Zoon van de Vader,
geef ons Heer uw vrede
Zingen: Heer, herinner U de namen (melodie LB
730, tekst Kees van der Zwaard): 4
God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom om in de
kerk nog wat na te praten bij koffie, thee of
limonade.
Collectes
De eerste collecte is voor Exodus. Exodus
ondersteunt gevangenen bij de integratie in de
samenleving na hun vrijlating.
De tweede collecte is voor de kerk
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’.
Adventskalenders
Vandaag worden de adventskalenders uitgedeeld
aan alle belangstellenden. Mocht u die niet
ontvangen hebben, op de bank bij de uitgang
liggen de reserve-exemplaren. Neem er gerust
eentje mee.
Vandaag Kliederkerk ‘Dagelijks brood’
Vanmiddag van 16-18 is er Kliederkerk in de
Koningkerk (Bruijnings Ingenhoeslaan).
Laagdrempelig ontdekken van een bijbelverhaal,
vieren en samen eten voor kinderen (4-12) en
hun (groot-)ouders. Er is nog plaats, welkom!
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.
Komende diensten:
27 november, 1e Advent met muziekgroep.
4 december, 2e Advent
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.
Ouder & kind lunch
Zondag 27 november: samen eten, samen
spelen, samen spreken, samen oefenen in geloof.
Lunch om 12.00 uur, om 12.30 uur voor de
ouders Godly Play over het geheimenis van Kerst
aan de hand van platen van de Italiaanse
schilder Giotto. Voor de kinderen is er een apart
programma.
Opgeven bij Marco Telleman.

Diaconie vormt fonds tegen energie-armoede
De komende maanden ontvangen alle
huishoudens een voorschot van € 190 van de
centrale overheid ter bestrijding van de stijgende
energiekosten. Dit geldt voor álle huishoudens,
ook voor hen die het niet nodig hebben of
bijvoorbeeld beschikken over een energiecontract
met vaste tarieven.
We weten dat er komend jaar gezinnen in de
problemen gaan komen. Voor dit doel wil de
diaconie – samen met ú - een fonds tegen
energie-armoede vormen. Het fonds wordt
afzonderlijk geadministreerd en voor dit doel
uitgegeven.
Wie de bijdrage van de overheid niet nodig heeft
roepen wij op het bedrag van € 190 over te
maken naar de rekening van de diaconie (NL 27
INGB 0000 2619 19) onder vermelding van
‘bijdrage energiefonds’. De diaconie verhoogt uw
bijdrage van € 190 tot een bedrag van € 300 en
voegt dit toe aan het fonds tot een maximum van
€ 5.500. Als vanuit de kerkelijke gemeente 50
bijdragen worden gestort bouwen we samen een
fonds van 15.000 euro, waarmee we voorlopig
aan de slag kunnen.
Mocht u door de prijs van energie financieel in de
problemen komen schroom niet om contact op te
nemen met een van onze diakenen.

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

Dit zijn de namen:

Bertus Duiverman

30 november 2021

91 jaar

Alex Herman Booms

8 december 2021

84 jaar

Dicky Elly Zwaan - den Hartog

25 december 2021

88 jaar

Jacoba van den Oever - Voogt

8 februari 2022

91 jaar

Elizabeth Johanna Braun - Hoekert

11 februari 2022

90 jaar

Berendina Margaretha Faas

15 februari 2022

96 jaar

Theo Egbert van Vark

7 april 2022

86 jaar

Maria Johanna den Heijer - Dijkers

8 april 2022

90 jaar

Dirkje Everts - Versteeg

12 april 2022

91 jaar

Zwerina Kneijber - van der Velden

29 april 2022

98 jaar

Abraham Johannes Gijsbers

24 juni 2022

99 jaar

Annie Verschoor - Groen

10 augustus 2022

89 jaar

Marijtje van Dam - Hensen

12 september 2022

95 jaar

Jan Dingemanse

17 september 2022

80 jaar

Hubertus Cornelis van der Heiden

23 september 2022

101 jaar

Herman Theodorus Willibrord Slootmaker 8 oktober 2022

75 jaar

Jannetje van Straalen - van den Berg

15 oktober 2022

91 jaar

Reginald Franklin van der Geugten

5 november 2022

74 jaar

