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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.
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Kerkdiensten op zondag 1 juli 2018
10.00 uur Dorpskerk
–
Ds. G.J. van Herk
10.00 uur

Ypenburg

–

collecte; 1e.Gevangenezorg en epafras .
2e Jeugdwerk 3e Renovatie dorpskerk.
Ds R. van Essen. Delft..

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 Nove

Ouderling van dienst: Johan Neuteboom
Lector:Elvira Feenstra
Organist : Leo Fintelman
Koster:Lori Tavasszy
Mmw Zamariem en Neoeriem o.l.v. Marieke Rongen en Marieke Wapenaar. Begeleiding.Michiel Steenwinkel en
Jan-Willem Genuit.

Orde van Dienst
-Orgelspel, Mededelingen
-1e Lezing Efeziers 1: 1-6.
-Aandacht voor ambtsdragers
-Lied Ps. 149; 1en 2 staande
-Moment met de Kinderen/
- Gebeden eindigend met Onze
-Bemoediging en vredegroet
afscheid.
Vader
-Klein Gloria EBL 354
-Neoeriem:Gods Zegen voor jou
-Collecten- en koren zingen
-Kyrie-Gebed
-2e.Lezing:Mattheus 25:14-30
-Slotlied Lauda to si
-Zamariem; Door de kracht enz.
-Zegen Amen, amen, amen.
-Lied 971: 1,3
-GebedHartelijk
om hetwelkom
werkinvan
-Orgelspel
-Preek
Zamariem:
leven
deze dienst, in het bijzonder
als u hier
voor het eerst Het
of te gast
bent. Wij hopen
dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Na afloop bent u van harte
welkom voor
ontmoeting
bij een kop koffie, thee. Er is ook limonade
-Afscheid
Gods Geest
Johan
Neuteboom.

In deze dienst nemen de kindernevendienst en Zamariem afscheid van
Geen vermelding i.v.m. privacy
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy
Opgenomen
Geen vermelding i.v.m. privacy
Overleden
Geen vermelding i.v.m. privacy

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

Collecte Gevangenenzorg en Epafras
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 vrijwilligersorganisatie 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.
Waarderende Gemeente Opbouw
Afgelopen zondag was er weer een gemeentegesprek in het kader van de
Waarderende Gemeente Opbouw. Na het lekkere ontbijt en de inspirerende dienst
zijn we het gemeentegesprek gestart met zo’n vijftig gemeenteleden. Met elkaar
wilden we het geheim van eenheid in verscheidenheid ontdekken. Door met elkaar
in gesprek te gaan hebben we veel van elkaar geleerd en vooral ook genoteerd. Dat
heeft de begeleidingsgroep afgelopen maandag weer besproken en we denken dat
we goed op weg zijn naar de ontdekking van het geheim. Met dank aan iedereen die
hier zondag aan meegeholpen heeft, bijzonder gewaardeerd. Uit alle informatie heeft het team de
volgende twee centrale thema's genoteerd:
 ontwikkelen van een cultuur van nog meer onderling vertrouwen;
 ontwikkelen van vindplaatsen van inspiratie en verbondenheid.
Hier kunt u uiteraard nog op reageren via teamwgo@pwnootdorp.nl en kunt u nog aanvullingen etc.
aanleveren.
Op 5 juli is er een aftrapavond om samen na te denken hoe we de gemeentezondag van 16 september
willen inkleuren op basis van wat we met elkaar gedeeld hebben en de twee thema’s. In de komende
kerkbode zullen we de gemeente verder informeren en hou ook Weeknieuws in de gaten voor meer
informatie. Het team Waarderende Gemeente Opbouw, Annemarie, Lóri, Gert en Henk
Agenda
Donderdag 5 juli aftrapavond om 20.30 uur in Nove over de gemeentezondag van 16 september. Iedereen
is welkom! We praten verder over het thema ‘Eenheid in verscheidenheid’
Kerkdiensten op zondag 8 juli 2018
10.00 uur Dorpskerk
_ Ds.G.J. van Herk Maaltijd van de Heer.
10.00 uur Ypenburg
_ Ds. C. Baljeu Pijnacker.
10.30 uur Veenhage
_ Dhr. Jenne de Haan.
15.00 uur Craeyenburg
Petra Vossegat-de Bruin.
Kerkdiensten 15 juli 2018,
10.00 uur Dorpskerk
10.00 uur Ypenburg
-

@PWNootdorp
@PWootdorp
Dorpskerk
Dorpskerk Nootdorp
Nootdorp

Ds. P. van Veen, Harderwijk
Ds. J. van den Akker Zoetermeer.

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor: leven met en door (de kracht
van) de Heilige Geest zodat we niet (langer) onze eigen zin doen (Romeinen
8:6)
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.

