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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 48, 17 juni 2018
Kerkdiensten op zondag 17 juni
10.00 uur: Dorpskerk – ds. F.A.H.A. de Kok, Ermelo
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat; 2e collecte: Kerkomroep;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk.
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema

VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel
Mededelingen
Stilte (gemeente gaat staan)
Lied om te beginnen: psalm 92:1,2,3,7
en in een adem door: EL 425
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Zijn vrede zij onder ons
a. zijn Geest in ons midden!
Ter inleiding
Gebed om ontferming
Glorialied, lied 632:1,2

Gebed om Gods Geest
We zingen: Boek van de Heer
Gesprekje met de kinderen, kinderen
gaan naar de nevendienst
Bijbellezing: Johannes 2:23-3:13
Zingen lied 326:1,2,3,4
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen lied 686

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING

Gebeden en stil gebed
Lied 323
We bidden: Onze Vader…
Orgelspel en inzameling van de gaven
Kinderen komen terug
Slotlied lied 423
Zegen
Orgelspel

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor ontmoeting – en is er koffie, thee en limonade.
Bloemengroet
Geen vermelding ivm privacy
Collecte voor Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Met deze collecte steunt KIA het werk van de vele inloophuizen en aandacht centra in Nederland, waar mensen even op adem
kunnen komen en gezien en gehoord worden. In totaal zijn er in de verschillende centra, gebundeld in de organisatie DAK, 150
beroepskrachten en 5000 vrijwilligers actief. Jaarlijks bieden zij aan duizenden mensen een luisterend oor en aangepaste
activiteiten. Zie ook www.kerkinactie.nl/inloophuizen
Donderdag 21 juni. Gesprek over ambtsdrager worden.
Drukte op het werk en in het gezin, te weinig kennis, klein geloof, afkeer van vergaderculturen, het zijn allemaal belemmeringen
om de stap te wagen naar het werk van ouderling, ouderling-kerkrentmeester 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 zijn 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 het zoeken naar praktische oplossingen.
Een eerste gesprek houden we op donderdag 21 juni om 20.00 uur in de consistorie van de dorpskerk.
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
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

24 juni HET GEHEIM VAN EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
‘Eenheid in verscheidenheid’ is de kracht van onze wijkgemeente, zo bleek uit de reacties van ons gemeentegesprek van 4
februari. Tegelijk is dit ook onze uitdaging voor de toekomst. Wat is eigenlijk het geheim van ‘eenheid in verscheidenheid’?
Dat willen we gaan ontdekken op zondag 24 juni. Allereerst is er een ontbijt. Om 9.00 uur zitten we aan
tafel. Inloop in Nové is om 8.45 uur. Daarna hebben we een viering. Drie families zorgen voor een
traktatie bij de koffie als blijk van hun waardering voor de jaren in onze wijkgemeente en als markering
van hun naderende afscheid. We gaan met elkaar in gesprek over onze ervaringen met ‘eenheid in
verscheidenheid’ en ontdekken meer over ‘het geheim’.
We zien je graag voor verder gesprek over onze toekomst. Voor deelname aan het ontbijt graag vooraf
opgeven via tel 015 3107833. Graag tot zondag 24 juni!! Het begeleidingsteam waarderende
gemeenteopbouw.
Weeknieuws vakantieperiode
Vanaf donderdag 28 juni kunt u voor twee weken kopij inleveren voor Weeknieuws en dan om de twee weken. Vanaf zondag 1
juli verschijnt dan de tweewekelijkse vakantie-editie van Weeknieuws. De donderdagse inleverdata zijn dan:
 28 juni
 12 juli
 26 juli
 9 augustus
Vanaf donderdag 23 augustus kan dan weer wekelijks kopij worden ingeleverd.
Kerkdiensten op zondag 24 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. A.P. Heiner, Elim
10.30 uur: Veenhage
– Rita van Herk
15.00 uur: Craeyenburch – Matthijs Vonk met Hervormd Kerkkoor Delft

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
dank voor allen die geslaagd zijn voor hun examen. Bid voor wijsheid en moed voor
hen die gezakt zijn en vertrouwen en doorzettingsvermogen voor de herkansers.

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 (AVG)

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

