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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.

40/41e jaargang nummer 52/1, 15 juli 2018
Kerkdiensten op zondag 15 juli
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. P van Veen uit Harderwijk
Eerste collecte: Renovatie Dorpskerk - ; tweede collecte: Jeugdwerk PKN - kindernevendienst ;
derde collecte: Zomerproject ZWO
10.00 uur: Ypenburg
– ds. J. Van den Akker uit Zoetermeer
Ouderling van dienst: Arie de
Jong

Voorganger: ds. P van Veen
Organist: Leo Fintelman

Lector: Henk Rolvink
Koster: Rien Keukelaar

VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Aanvangslied psalm 90;1,5.8
(staande)
Stilte (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Klein gloria
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Lied: 310

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods
Geest
Bijbellezing Jesaja 52: 1-6
Lied 85a
Bijbellezing Efeziërs 1: 1-14
Lied 117a
Preek: thema: God is liefde
Lied 500

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Info over ZWO
Gebeden, eindigend met ‘Onze
Vader’
Collecten en orgelspel
Slotlied 685 (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, amen’ (staande)

Bloemengroet
Geen vermelding ivm privacy wetgeving
Opgenomen
Geen vermelding ivm privacy wetgeving
Overleden
Geen vermelding ivm privacy wetgeving
Vakantie en waarneming
Tijdens de vakantieperiode van predikant Gert van Herk en kerkelijk werker Rita van Herk kunt u, indien er
dringende behoefte is aan pastorale zorg, contact opnemen met de pastorale ouderlingen via tel. 3107945 of tel.
3107667.
Belijdenis
Op zondag 12 augustus willen twee gemeenteleden belijdenis doen van het geloof. Ze willen op deze manier graag
uiting geven aan hun relatie met de Heer en hun betrokkenheid bij onze wijkgemeente. Ook voor ons als gemeente
een feestelijk en heugelijk moment.

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

Huwelijksbevestiging
Op donderdag 23 augustus zal het huwelijk worden bevestigd van GC en LM. Zij trouwen hier op maandag vooraf
aan de bevestiging van hun huwelijk en die zal zijn in onze Dorpskerk. Het is een dienst van onze wijkgemeente en
het bruidspaar en uiteraard ook de wijkkerkenraad stellen het op prijs als ook jij en u met hen meeviert!! De dienst
begint om 14.30 uur en na afloop heb je de gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren op de steentjes of in Nove.
“Zomervakantie”
Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.

Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.

Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.
Kerkdiensten op zondag 22 juli
10.00 uur: Dorpskerk
– niet bekend
10.00 uur: Ypenburg
– niet bekend

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
een goede zomervakantie voor alle gemeenteleden, bescherming voor thuis en
onderweg. En rust, recreatie en verbondenheid
Verzoeken tot voorbede
bidstond@pwnootdorp.nl
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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.

