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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 47, 10 juni 2018
Kerkdiensten op zondag 10 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
Eerste collecte: Kerk in Aktie - werelddiaconaat; tweede collecte: Kosten kerkdiensten; derde collecte: Renovatie Dorpskerk

10.00 uur: Ypenburg
10.30 uur: Veenhage

– ds. Attie Minnema
– Petra Vossegat-de Bruin
Thema: Deze is voor jou (en samen kom je verder)

Met medewerking van gospelpopgroep PUUR!
Intro/filmpje ‘friends’
mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied Psalm 98:1,3
(staande)
Intro (Gert)
Zingen: Sela - Votum (staande)
Gebed
Moment met de kinderen
Lied Boek van de Heer
Gedicht (Adrie van Heerde)
Intro/filmpje

Lied ‘Draw me close’
Intro/filmpje
Lied “In Your Arms’
Lucas 19 : 1-10
Korte toelichting (Gert)
Efeze 3: 14 -19
Korte toelichting (Rob)
Lied 657
‘aandacht voor ambtsdragers’
intro/filmpje
Lied ‘Heer ik kom tot U’
Gebeden, eindigend met ‘Onze
Vader’ (Rita)

Collecten en intro/filmpje
PUUR! “What the Lord has done
in me’
(kinderen komen terug)
Slotlied PUUR! en gemeente
(staande) ‘Bless the Lord’
Zegen, waarna ‘Amen, amen, amen’ (staande)
Toegift:
Intro/filmpje
We will love Him

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.

Bloemengroet
(*) Geen vermelding ivm privacy

Toelichting eerste collecte: Collecte voor Kerk in Actie werelddiaconaat
Vandaag vraagt KIA aandacht voor het Vredescentrum Barbara Ford in Guatemala. Deze partnerorganisatie van
KIA biedt kansarme jongeren uit de Maya-gemeenschap o.a. de mogelijkheid om een vakopleiding tot imker te
volgen. Met de opbrengst van de bijenhoning kunnen zij een inkomen verwerven voor zichzelf en hun familie.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijenhouden
Benefietconcert vanmiddag.
Vanmiddag is er een benefietconcert van onze Cantorij, Er is een collecte na afloop met de bestemming voor het
werk van (*) in Moldavië. De Cantorij voert het oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout uit met een aantal
gastleden. Er zal ook aandacht zijn voor de afronding van de restauratie. Aanvag is 16.00 uur. De Dorpskerk is
open om 15.45 uur.
Leesgroep mystieke teksten
De leesgroep is nu een paar maanden onderweg en heeft 10 - 12 leden. Vanavond is er weer een bijeenkomst, 20
uur, Dorpskerk. Van harte welkom!
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Ambtsdrager worden?
Drukte op het werk en in het gezin, onvoldoende kennis, klein geloof, afkeer van een veronderstelde
vergadercultuur, het zijn allemaal belemmeringen om de stap te wagen naar het werk van ouderling of diaken.
Daarom willen we proberen met elkaar daarover in gesprek te gaan, argumenten uit wisselen, na te gaan welke
vacante taken er zijn en wat de mogelijkheden om door het maken van de juiste afspraken de werk- en
vergaderdruk dragelijk te houden. Als zo’n gesprek nieuwe ambtsdragers oplevert, zou dat mooi zij maar het gaat
vooral om het inventariseren van argumenten en praktische oplossingen.
Als u hierover van de wijkkerkenraad al een uitnodiging ontvangen hebt, kunt zich opgeven via het daarin
genoemde adres en anders via ambtsdragers@gmail.com, waarna we een geschikte datum kunnen afspreken. Dik
Noordzij.
24 juni HET GEHEIM VAN EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Eenheid in verscheidenheid. Daar kunnen we vandaag al iets van merken. Zowel in de morgendienst als ‘smiddags
bij het benefietconcert spelen koren een hoofdrol. Elk koor kent zowel verscheidenheid als eenheid en ook beide
koren zijn onderling weer verschillend. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is zowel de kracht als de uitdaging van onze
wijkgemeente. Hoe kun je verschillend zijn en toch ook bij elkaar horen? Dat geheim willen we verder ontdekken
op zondag 24 juni. We beginnen weer met een ontbijt. Om 9.00 uur zitten we aan tafel en vanaf 8.45 uur kun je
binnen lopen in Nove. Geef je vooraf op bij (*) dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. : tel 015
3107833. Uiteraard zien we ook jou graag op deze zondag!! En zeker ook na de dienst!
Agenda
Maandag 11 juni 20.00 uur Jeugd Actief vergadering, Magnoliadreef 9
Dinsdag 12 juni 9.00 uur groep 8 van ‘De Regenboog’ in de Dorpskerk
Woensdag 13 juni 20.00 uur vergadering wijkkerkenraad, consistorie
Kerkdiensten op zondag 17 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. L. Hoftijzer, Rijnsburg
10.00 uur: Ypenburg
– ds. D.L. Schiethart, Den Haag
15.00 uur: Craeyenburch – Matthijs Vonk

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
dank voor wie God is: Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dank voor Zijn
prachtige schepping, Zijn woord, Zijn liefde en trouw.
Verzoeken tot voorbede naar 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.

(*) In dit document zijn gegevens verwijdert of aangepast vanwege de Algemene verordening
gegevensbescherming
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u vóór donderdag 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

