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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.

41e jaargang nummer 2/3, 29 juli 2018
Kerkdiensten op zondag 29 juli
10.00 uur: Dorpskerk
– dhr. C. van Rijn, Sneek
1e collecte: Renovatie Dorpskerk; 2e collecte: Kerkelijk Beheer; 3e collecte: ZWO Zomerproject
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
– Petra Vossegat-de Bruin
Kerkdiensten op zondag 5 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– vacante preekbeurt
1e collecte: Renovatie Dorpskerk; 2e collecte: Onderhoud Kerk; 3e collecte: ZWO Zomerproject
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
– Petra Vossegat-de Bruin
15.00 uur: Craeyenburch – Petra Vossegat-de Bruin
Voorganger: dhr. C. van Rijn
Ouderling: Tineke Pronk

Organist: Leo Fintelman
Voorbede:

Lector: Henk Rolvink
Koster: Henk van der Horst

VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen
Stilte
Aanvangslied 138: 1, 3 U loof ik...
Bemoediging en groet
Kleingloria
Kyriëgebed met responsie...
Liedboek 283: 1 t/m 5. In de veelheid…

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de bijbel
1ste schriftlezing Jesaja 63: 7 t/m 14
Liedboek 221 : 1, 2 Zo vriendelijk en...
2de schriftlezing Marcus 6: 45 t/m 52
Liedboek 221: 3
Preek
Meditatief orgelspel

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Lied "Ga maar gerust...”
Aandacht voor zwo project
Gebeden stilte Onze Vader
Inzameling van de gaven
Liedboek 969: 1 t/m 4 In Christus is nog
oost...
Zegen
Liedboek 425 Vervuld van Uw zegen...
waarmee we de wereld in gaan!
Orgelspel.

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 of op de steentjes

Bloemengroet
Geen vermelding ivm privacy
Overleden
Geen vermelding ivm privacy
ZWO zomerproject voor Mothers’ Union in Oeganda
Tijdens het ZWO zomerproject laten we u kennis maken met de Mothers’ Union van
Oeganda. Op zondag 5 augustus wordt tijdens de collecte de korte film getoond over
Bedja Justin. De deur collecte is bestemd voor het werk van de Mothers’ Union.
Dankzij uw steun aan de Mothers Union kunnen zij de broodnodige hulp bieden aan
andere vrouwen en mannen in Oeganda. Hartelijk dank daarvoor!

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

Sake Stoppels
Sake Stoppels, voormalig gereformeerd predikant in Pijnacker/Nootdorp, thans woonachtig in Zeist, is per 1 oktober a.s.
benoemd als lector aan de Christelijke Hogeschool in Ede. In verband daarmee legt hij zijn functie als wetenschappelijk
medewerker aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam neer. Hij blijft wel als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. In beide functies houdt hij zich bezig met onderzoek naar nieuwe
geloofsgemeenschappen.
Kerkdiensten op zondag 12 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. J. Korft, Den Haag
Kerkdiensten op zondag 19 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Hans Eschbach, Amersfoort
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
– Rita van Herk-Berkhof
15.00 uur: Craeyenburch – Anita Osionga

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
het zomerproject van de diaconie. Bid voor ons blijvend meeleven met mensen
dichtbij en ver weg, die dat nodig hebben. De bijbel noemt in Psalm 146 bijv.
onderdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, gebogenen, vreemdelingen, wees
en weduwe.

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.

