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PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOOTDORP-YPENBURG, WIJKGEMEENTE NOOTDORP
Wij zijn een open gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus in Nootdorp.
Wij willen actief groeien in onze persoonlijke relatie met God, in dienst aan mensen om ons heen en veraf.
Wij doen dit geleidt door Woord en Geest, zorgvuldig en gastvrij en met plezier en creativiteit.
De diensten in de Dorpskerk zijn rechtstreeks te beluisteren op Internet via www.pwnootdorp.nl (ook diensten terugluisteren)
en via Feel Good TV digitaal via Ziggo kanaal 43 in Nootdorp.

40e jaargang nummer 46 dd 3 juni 2018
Kerkdiensten op zondag 3 juni 2018
10.00 uur Dorpskerk
–
Ds. A. Minnema
10.00 uur

Ypenburg

–

collecte; 1e. Wycliff Bijbelvertalers en N.B.G.
2e Orgel en piano 3e Renovatie dorpskerk.

Ds G.J. van Herk.

Hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder als u hier voor het eerst of te gast bent. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade in de Consistorie..

Ouderling van dienst: Gerhard Ockeloen
Organist : Cees Poot

Lector:Elvira Feenstra
Koster:Jan en Gerda Langeveld

Orde van Dienst
-Orgelspel, Mededelingen
- -Lied- Boek van de Heer.
-Gebeden.eindigend met Onze
e
-Lied 8a: 1,2,3
-2 Lezing:Marcus 33: 1-6
Vader
-Bemoediging en vredegroet
-Lied 863
-Collecten- en orgelspel
-Klein Gloria EBL 354
-Preek
-Slotlied 910:1,2 en 3 staande
Kyrie-Gebed -Heer,ontferm U
- -Orgelspel
-Zegen Amen, amen, amen.
-Lied-146c: 1,3 en 7
-Lied 511:1,2,5 en 7
-Orgelspel
-Gebedbij
de
opening
v.d.Bijbel
-Kinderen
komen
terug
Hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder als u hier voor het eerst of te gast bent. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Na afloop
-Lezing: Job 1: 1-22 zie
lied bent u van harte welkom voor ontmoeting bij een kop koffie, thee. Er is ook limonade
Zingen: (melodie psalm/lied 110, tekst Wim Pendrecht)
Wie wonen in een land van stille vrede,
Zij hopen op bevrijding uit de angsten
van voorspoed, licht en vrolijk feestgedruis,
die het bestaan beklemmen tot en met
kunnen, terwijl zij nimmer iets misdeden,
willen vertouwen als het hart het bangst is
geslagen worden zonder kracht naar kruis.
De roep om recht het luidst wordt ingezet.
Lezen: Job 1: 13 – 17
Zingen: (melodie psalm/lied 110, tekst Wim Pendrecht)
Zij kunnen, zonder dat zij iets misdeden,
Het hart dat bang is leeft in goed vertrouwen
veranderen in dragers van het leed
dat eenmaal recht aan allen wordt gedaan
en bovenmate tillen aan een heden,
Hemelse voorspraak waar men op kan bouwen
dat diepe wonden slaat en pijnlijk heet.
Om na de val verheugd weer op te staan.
Lezen: Job 1: 18 – 22
Zingen: (melodie lied 110, tekst Wim Pendrecht)
Zij tillen aan de zwaarte van het heden
en hopen op verlichting van de pijn,
die angsten intoomt uit een ver verleden
en toekomst biedt in eenvoud: brood en wijn.

Hemelse voorspraak waar wij op vertrouwen
ook waar wij als een vreemde moeten gaan
en mensen ons het leven zo benauwen
God zelf bevrijdt ons en komt bij ons staan.

Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Bloemengroet
Verwijdert i.v.m. privacy wetgeving.
Collecte voor de Wycliffe Bijbelvertalers en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Op de zondagen 27 mei en 3 juni collecteren we voor het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers en het NBG. De
opbrengst wordt verdeeld over deze twee doelen.
De Wycliffe Bijbelvertalers (www.wycliffe.nl) hebben als doelstelling iedereen ter wereld een bijbelvertaling te
geven in de eigen taal. Daarbij gaat het dan vaak om heel kleine taalgebieden in streken waar een groot deel van de
bevolking analfabeet is. Door het vertalen van de Bijbel draagt Wycliffe bij aan de alfabetisering van
achtergestelde groepen in de armste delen van de wereld. Onze gemeente Nootdorp-Ypenburg is in het bijzonder
verbonden met het werk van Wycliffe in Onobasulu in Papoea Nieuw-Guinea.
Ook het NBG (www.nederlandsbijbelgenootschap.nl) wil de Bijbel dichterbij brengen, zodat iedereen wereldwijd
de Bijbel kan ontdekken, verspreiden en doorgeven. Dat gebeurt in Nederland (zoals de Bijbel in Gewone Taal),
maar ook in andere landen, zoals braille bijbelboeken voor Ghana, prentenbijbels voor kinderen in China en bijbels
voor christenen in Irak en voor gevangenen in Suriname.
Herhaalde oproep
Op zondagmiddag 10 juni zal er een benefietconcert worden gehouden in de Dorpskerk door de jarige Cantorij,
aangevuld met leden van verschillende andere koren uit Nootdorp en Ypenburg. De Cantorij zal dan het oratorium
“Schepping” ten gehore brengen. U bent welkom om 15.45 uur.
AMBTSDRAGERS
Als wijkgemeente zijn we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Uw meedenken en uw voorbede wordt hiervoor zeer
op prijs gesteld. We vragen u namen in te dienen van personen die u geschikt vindt voor het ambt – en dat mag ook
uw eigen naam zijn. U kunt deze namen sturen naar scriba@pwnootdorp.nl (zie info) en kijk ook op
www.pwnootdorp.nl
Vergeet niet namen door te geven aan onze scriba!!
VOORUITBLIK eenheid in verscheidenheid
Komende zondag is zowel PUUR! als de Cantorij te zien en te horen. PUUR! werkt mee aan de morgendienst van
10.00 uur en de Cantorij brengt het oratorium ‘Schepping’ van Johan Brederwout ten gehore ’s middags om 16.00
uur. Het verdient aanbeveling om op tijd te komen voor beide bijeenkomsten!! Het is een mooi voorproefje voor de
verscheidenheid en eenheid die we als wijkgemeente willen en waar we op zondag 24 juni met elkaar verder over
in gesprek gaan. Er is dan weer ontbijt vooraf aan de viering. We zitten aan tafel om 9.00 uur. Opgave voor dit
ontbijt bij Hetty Lugthart: hettylugthart@gmail.com Uiteraard zien we ook jou graag op deze zondag!!

Kerkdiensten op zondag 10 juni 2018
10.00 uur Dorpskerk
_ Ds.G.J. van Herk mmw Gospelpopgroep PUUR
10.00 uur Ypenburg
_ Ds. A.Minnema.

@PWNootdorp
@PWootdorp
Dorpskerk
Dorpskerk Nootdorp
Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor: de predikanten en kerkelijk
werker van onze PKN gemeente Nootdorp-Ypenburg, maar ook alle
(gast)voorgangers en die van Craeyenburch en Veenhage
Verzoeken tot voorbede naar Taco Boot, 015 300 0303 of bidstond@pwnootdorp.nl

U wordt vriendelijk verzocht exemplaren van Weeknieuws,
liturgieën, liederen etc. bij het verlaten van de kerk neer te leggen op een stoel bij de
uitgang. Bij voorbaat dank.

Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u vóór donderdag 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

