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Orde van dienst 9 oktober
2022 Oude of Martinikerk te
Voorburg
- 18e zondag na Pinksteren -

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

Ds. Leneke Marchand
Els Schippers- Gijsbers
Mariska Koning- Roozendaal
Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst
Van vandaag 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.
Welkom
Intochtslied: Psalm 29: 1,4,6 (Gij die hoog
verheven zijt)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)

mij niet uit uw nabijheid, neem uw Heilige Geest
niet van mij weg.Geef mij opnieuw de vreugde
van uw redding, vernieuw een standvastige geest
in mij.)
Met en voor de kinderen
Deze zondag is de tweede zondag van het derde
blok met verhalen uit het evangelie volgens
Marcus.
Vandaag staat Marcus 10:17-27 centraal: Een
rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om
het eeuwige leven te krijgen.
Kinderlied: HH 675 (God heeft een plan met je
leven)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed om de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing 2 Koningen 2: 1-18
Lied LB 700: 1,2 (Als de wind, die waait met
vlagen)
Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 15-21
Lied LB 700: 3
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: LB 362 (Hij die gesproken heeft)
Presentatie Diaconaal Centrum Bij Bosshardt

Moment van stilte en inkeer

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader

Bemoediging:

Aankondiging collecten en mededelingen

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

Inzameling van de gaven en aansluitend
zingen Lied 364:1

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

allen gaan zitten
Gebed
Gebod Deuteronomium 6: 4-6
Lied LB 51b 2x (Create in me a clean heart)
(Vertaling: Schep in mij een zuiver hart, o God,
vernieuw een standvastige geest in mij. Verban

Zingen (staande) LB 978: 1,4
Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal
‘Amen’
Orgelspel

MEDEDELINGEN
Collecte
De eerste collecte is voor
De tweede collecte is voor de kerk
Manieren van geven

-

In de collectezak.
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’.
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 (11 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.
Gemeenteavond Woensdag a.s.
Woensdagavond 12 oktober is er een
gemeenteavond in de Voorhof, aanvang 20.00
uur. Een van de onderwerpen is de huidige
financiële situatie van de PGV.
ABC
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)

Muzikale vesper

Volgende week, zondag 16 oktober is er weer
een muzikale vesper om 19.00 uur in onze kerk.
Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman
zingt de Missa a quattro voce di capella van
Monteverdi. Ds. Leneke Marchand is de
voorganger.
Bijbelkring ochtend en avond 2022-2023
Thema: ‘Aan tafel!’ We lezen teksten uit het Oude
en Nieuwe Testament die over eten en maaltijden
gaan. We lezen samen eerst het Bijbelgedeelte.
Daarna geeft de predikant uitleg. Vervolgens is er
gelegenheid voor vragen en gesprek. Daarnaast
zullen we twee van de samenkomsten ons
verdiepen in het Heilig Avondmaal. Geschiedenis,
theologische ontwikkeling, liturgische
achtergronden, betekenis en beleving.
Wanneer?
Een keer in de twee weken op
maandagmorgen van 10.00-11.45 in de Grote
zaal van de Voorhof
Een keer in de twee weken op
woensdagavond van 20.00-21.30 in de Kleine
Zaal van de Voorhof
Eerste keer: 17 (ochtend) en 19 oktober (avond).
We lezen dan Johannes 6.
Leiding en aanmelden bij: ds. Giel Schormans
(wfschormans@hotmail.com)
Opening Diaconaal Centrum Bij Bosshardt
Op donderdag 3 november a.s. is de officiële
opening van het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt
in de Koningkerk te Voorburg. Het programma
duurt van 14.30-17.00 uur (inloop vanaf 14.00
uur). Meer informatie over vrijwilligerswerk in het
Diaconaal Centrum? Laat het weten aan Jan
Hendriks, kkhendriks@live.nl
Mannen vanaf 70 jaar
Hebt u de brief al gelezen die 2 weken geleden is
bezorgd? Graag ontvangen wij de strookjes met
uw mening over mogelijke activiteiten voor u.
Informatie bij Cor Hoek en Hannie Keijzer.

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

