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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 49, 24 juni 2018
Kerkdiensten op zondag 24 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
1e collecte: Kerk in Aktie - Gevangenenzorg en Epafras; 2e collecte: Verwarming en
verlichting;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
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
Voorganger: Gert van Herk
Ouderling: Christiaan Vreeken

Organist: Leo Fintelman
Koster: Paul Dijkshoorn

Lector: Dirk Iest

VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied 146c:1,7 (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Klein gloria (staande)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods
Geest
Bijbellezing Marcus 5: 21 - 34
Moment met de kinderen
Lied ‘Boek van de Heer’ (kinderen
gaan naar de nevendienst)
Bijbellezing Marcus 5: 35 - 43
Lied 855:1,4,5
Preek
Orgelspel
Lied 969

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Aandacht voor ambtsdragers
Gebeden, eindigend met ‘Onze
Vader’
Collecten en orgelspel (kinderen
komen terug)
Slotlied 975:1,3 (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, amen’ (staande)

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor verder gesprek in Nové. We praten dan verder over ‘het
geheim van eenheid in verscheidenheid.’. Er is koffie, thee en limonade met een traktatie van de families
Neuteboom, Rongen en Van der Zee.
Bloemengroet
Geen vermelding ivm privacy
Opgenomen
Geen vermelding ivm privacy
Toelichting eerste collecte:
Op de zondagen 24 juni en 1 juli collecteren we voor Gevangenenzorg Nederland ( www.gevangenenzorg.nl) en
voor Epafras (www.epafras.nl). De opbrengst wordt verdeeld over beide organisaties. Gevangenenzorg Nederland
is een vrijwilligers-organisatie die gedetineerden bezoekt in Nederlandse gevangenissen en tbs-instellingen. De
vrijwillige pastores van Epafras bezoeken Nederlandse gevangenen in het buitenland. Beide organisaties
onderhouden ook contact met de families van gedetineerden en werken aan herstel en het opbouwen van een nieuw
leven na afloop van de detentie.
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.

Donderdag 5 juli aftrapavond EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, de voorstelling
Vandaag staat het geheim van eenheid in verscheidenheid centraal. Op de gemeentezondag van 16
september gaan we verder met dit thema. We gaan dan verder nadenken over ‘wat zou er gebeuren als
we meer ruimte geven aan wat eenheid in verscheidenheid bevordert?? Op 5 juli is er een aftrapavond
om samen na te denken hoe we deze gemeentezondag willen inkleuren. Je bent van harte welkom in
Nové om 20.30 uur.
Thais uitzwaai diner.
Op zaterdag 07 juli organiseer ik (samen met de werkgroep Mercy Travel Int./MTI) een uitzwaai diner voor mijn
werkvakantie naar Thailand komende zomer. Eerst gaan wij, als werkgroep, gezamenlijk de hele middag gezellig
“kokerellen” en verwachten jullie om 18.00 uur aan tafel. De kosten voor dit uitzwaai diner bedragen € 17,50 maar je
mag natuurlijk ook meer betalen. Met de netto opbrengst van deze avond steunen jullie mijn werkvakantie naar
Thailand komende zomer:
“Komende zomer ga ik met MTI en een kleine groep jongeren naar het Christelijk opvangtehuis voor kinderen en
aidswezen van Mercy International. Hier, in drie locaties in Thailand, worden ruim 150 kinderen tussen de 3 en 18
jaar opgevangen om ze onderwijs, liefde en een veilige leefomgeving te bieden. Wij gaan daar helpen met het
herbouwen van een woning voor tiener jongens want deze woning is afgelopen “winter” in vlammen opgegaan (zie
foto). Daarnaast gaan we ook nog helpen met het planten van de rijst en gaan we de leraren op school ondersteunen.
Daarnaast we zullen voor een deel ook de dagbesteding met de kinderen verzorgen. De kosten voor de rijst en de
herbouw materialen, die wij gaan gebruiken, zijn voor onze kosten. De kosten van de vliegtickets en het vervoer zijn
gelukkig al rond dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken.”
Voor wie? Iedereen die op een zaterdagavond zin heeft in lekker Thais eten en die ons wil steunen met de opbrengst
van dit diner. Het uitzwaaidiner begint om 18.00 uur met kopje groene thee en zo rond 19.00 uur gaan wij aan tafel.
Wij verwachten dat het rond 21.30 uur afgelopen is en dan gaan we weer naar huis.
Er kunnen maar 40-50 gasten meedoen dus meld je graag snel, en voor de sluitingsdatum van 1 juli, aan bij
henkpvd@yahoo.com (Henk) dan zetten we je naam op de lijst. Graag ook vermelden als er wensen zijn met
betrekking tot allergieën of vegetarisch eten. Uw bijdrage of gift kunt u ook overmaken op NL28 ABNA 0508 8514 83
van Mercy Trips Int. ovv uw naam/gift.
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 en * 9 augustus
Vanaf donderdag 23 augustus kan dan weer wekelijks kopij worden ingeleverd.
Kerkdiensten op zondag 1 juli
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. R. van Essen, Delft

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Wil Bedankt

De redactie van Weeknieuws (Conny, Jolanda en Henk) breekt nu even in want dit is dan echt
het allerlaatste Weeknieuws dat Wil Vis (het vierde redactielid) gemaakt heeft. Zij was er vanaf
het begin bij dus ze heeft zich 41 jaar lang ingezet voor Weeknieuws. Briefjes in de brievenbus
en die vervolgens verwerken op een stencil zodat Weeknieuws via de stencilmachine afgedrukt
kon worden. Later werd de typemachine gebruikt en werd Weeknieuws gekopieerd.
Tegenwoordig komen de berichten via e-mail binnen en wordt Weeknieuws op de computer
samengesteld. Wil heeft het allemaal meegemaakt. Hulde hiervoor en als blijk van waardering
heeft Wil vorig jaar een kerkelijk lintje mogen ontvangen. Nu nemen we echt afscheid van haar
als redactrice en wensen we haar alle goeds toe.
Het afscheid van Wil betekent ook dat er een plekje vrij is bij de redactie van Weeknieuws. We zijn dan ook blij een
opvolgster voor Wil gevonden te hebben. Titia Waaijer neemt het stokje van Wil over. We verwelkomen Titia en
wensen haar veel succes en plezier toe bij het maken van Weeknieuws.

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
waarderende gemeenteopbouw. Bid voor de begeleidingsgroep, de wijkkerkenraad
en andere helpers om als gemeente sterker (geworteld, geïnspireerd, opgebouwd
en verbonden) te worden
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.

