
 

Orde van de dienst op 
zondag  12 maart 2023 

Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

3e zondag van de 
40-dagentijd 

- Viering Heilig Avondmaal - 
 

 
Voorganger:        ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst:    Arjan van Mourik 
Lector:       Mariska Koning- 

     Roozendaal  
Organist:                          Jan Droogers 
M.m.v.    Marianne Cantorij 

o.l.v. Hans Houtman 
*** 

 

Liturgisch bloemstuk 
Dorst wordt zichtbaar in de waterkruik. Jezus 
(witte bloem) en een vrouw (rode bloem) 
bevinden zich bij een put. Nieuw leven wordt 
gevonden en begonnen. 

 
 
Orgelspel 
Welkom door de ouderling 
 
Psalm 42:1,3 
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na 
votum en groet) 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
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 om ontferming Lied 299d Cantorij en 
gemeente 

Met en voor de kinderen 

Projectlied Veertigdagentijd 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing Johannes 4: 5-26 

 
HH 460 (Ik zal er zijn) 
 
Schriftuitleg en verkondiging 
 
Cantorij: Tantum Ergo (D. de Sévérac) (Laten wij 

dan, diep gebogen, eren dit grote sacrament) 

Lied 376: 1 (cantorij), 2,6,7 (Ziel mijn ziel 
aanvaard uw luister) 

Herbevestiging Lydië Donner-Voriskova als 
diaken 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven; aansluitend Lied 
364:1 (Hoor Gij ons aan!) 

*** 
Viering Heilig Avondmaal 

 

Wij vieren het avondmaal staande in een grote 
kring. Wacht s.v.p. met het eten en drinken tot 
iedereen brood en wijn heeft. Bent u slecht ter 
been en wilt u blijven zitten, dat kan: U krijgt 
brood en wijn aangereikt. 

 
Wij vormen een kring (neem dit blad mee) 
 
Inzettingswoorden  - Gebed over de gaven- 
Vredesgroet - Breken van het brood en 
schenken van de wijn  
 
Tijdens het delen van brood en wijn zingt de 
cantorij: Panis Angelicus, (Camille Saint-Saëns) 
 
Dankgebed  

 
Slotlied 378  

1. Cantorij  
Sterk, Heer, de handen tot uw dienst, 
die heilig brood ontvingen, 
de lippen, aan uw kelk gezet, 
om van uw heil te zingen: 
 
2. Allen 
de oren open voor uw woord 
en doof voor vals gefluister, 
de ogen spiegels van uw licht 
dat doorbreekt in het duister; 
 
3. Cantorij 
De tong die proeven mocht van U 
vrij van bedrog en leugen, 
de mond geopend voor een lied 
om wat het hart verheugde; 
 



4. Allen:  
Se voeten die, op weg naar U, 
dit huis hebben betreden - 
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 
 
5. Allen  
Sterk zo het hart dat voor U klopt 
met bloed, door U gegeven - 
uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met uw verheerlijkt leven. 
 
Zegen 
Orgelspel 
 

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke 

voorbede in het koor van de kerk.  

MEDEDELINGEN 

Na de dienst 
Na de dienst bent u hartelijk welkom in De 

Voorhof om wat na te praten bij koffie, thee of 

limonade. 

Koffiemoment voor nieuw ingekomenen 

Vanaf 11.30 uur welkom in de voorzaal van de 

Voorhof. 

Amnesty International Petitie tekenen 

In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 

maart heeft Amnesty een petitie opgesteld voor 

vrouwen in Afghanistan, met een oproep aan de 

regering (Taliban) voor de rechten van de 

vrouwen in hun land. Vandaag is de petitie te 

tekenen achter in de kerk of in de Voorhof. 

Collectes 
De eerste collecte is voor het binnenlands 
diaconaat. Kerkinactie ondersteunt kerken om 
van betekenis te zijn voor hun omgeving. 
De tweede collecte is voor de kerk. 
 
Manieren van geven 
* In de collectezak (cash of 
bonnen) 
* Via de QRcode 
* Via de Kerkapp 
* Via overschrijving: 
 
Diaconale collecte: 
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente ovv ‘Collecte’. 
Voor de kerk: 
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Voorburg ovv ‘Collecte’. 
 
40-dagen Collecte aan eind van de dienst 
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s 
wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten 
zoals dans, theater, muziek, film en fotografie 

voor kinderen en jongeren. Met steun van Kerk in 
Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat 
jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties 
creatieve workshops kunnen bezoeken. Met uw 
bijdrage steunt u deze activiteiten. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over 
op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte De Vrolijkheid.  
Zie verder: www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  
 
Muzikale Vesper “Via crucis” 
Vanavond (12 maart) om 19.00 uur zingt het 
Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van 
Klaveren de Via Crucis van Franz Liszt. De 
muziek wordt vergezeld van beelden van de 
kruisweg. Hans Houtman bespeelt het orgel en 
ds. Adrie Sterrenburg is de voorganger. 
 
Middaggebed  
Van maandag t/m vrijdag om 12.00 uur, wordt 
ook uitgezonden op kerkdienstgemist.nl en 
kerkomroep.nl  
 
Bijbelkring Brief van Jakobus  (hfdst 5) 
Maandag 13 maart 10.00-11-45 uur 
Woensdag 15 maart 20.00-21.45 uur 
 
Oecumenische vieringen 40-dagentijd 
In de dagkapel van de St. Martinuskerk 19.30-
20.00 uur op woensdag 15, 22 en 29 maart. Het 
centrale thema is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben’.    
 
Christelijke meditatie bij de kruiswoorden van 
Jezus in de veertigdagentijd, in de Koningkerk: 
alle donderdagen van 9.30-10.00 uur.  
 
Maaltijd in de Voorhof 
Dinsdag 14 maart. Uiterlijk vandaag kunt u zich 
nog opgeven bij Janny van der Heide, tel. 070 
3861534.  
 
MartiniHerenKring 
Op  woensdag 15 maart gaat de excursie naar 
het Louwman (auto)museum door!. Als u nog 
mee wilt, neem dan contact op met Cor Hoek, tel. 
06-20505284 of chhoek@ziggo.nl 
 
“Is er weerzien in de hemel?” 
Zullen wij onze geliefde overledenen weer 
ontmoeten?  Hierover spreekt ds. Kees 
Groenendijk uit Piershil, vrijdagmiddag 
24 maart vanaf 13.30 uur in de Voorhof. 
Informatie bij Joke Verstraate. 
 

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