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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 4/5, 12 augustus 2018
Kerkdiensten op zondag 12 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
1e collecte: ZWO project Oeganda, Mother’s Union; 2e collecte: Pastoraat Nootdorp;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. J. Korft, Den Haag
Kerkdiensten op zondag 19 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– dhr. T.J.D. de Koning uit Nieuw-Lekkerland
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
– Rita van Herk-Berkhof
15.00 uur: Craeyenburch – Anita Osinga
12 augustus 2018
In deze dienst wordt belijdenis van het geloof afgelegd door:
Annemarie van der Steen-Netten
Lucas van der Steen
Voorganger: Ds. Gert van Herk
Organist: Leo Fintelman
Ouderling: Christiaan Vreeken
Voorbede: Rita van Herk-Berkhof
Pianist: Marieke Wapenaar
“band”: (bas)gitaar: Jan Willen Drums: Lucas van der Steen
Genuit;

Lector: Erna Knijnenburg
Koster: Rien Keukelaar

VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied EL 218 (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Klein Gloria (staande)
Lofprijzingsgebed
Loflied ‘Prijs Adonai..’ (band)

BELIJDENIS EN BEVESTIGING
Inleidende woorden
Credo (staande gezongen)
Vragen
Bevestiging
Lied 16 b Behüte mich Gott (staande)
Ouderling van dienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing: Matteüs 16: 13 -20
Lied 939: 1,3
Bijbellezing: Matteüs 16:21 - 26
Lied 226
Preek
Pianospel
Lied EL 261

Keyboard: Michiel Steenwinkel

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Gebeden, eindigend met ‘Onze Vader’
gezongen EL 325 (band)
ZWO-project + collecte en orgelspel
Slotlied EL 382 (staande) (band)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, a-men’
(staande)
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 gelegenheid de nieuwe leden te feliciteren onder het genot van koffie, thee en limonade in Nové.
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Bloemengroet
Geen vermelding ivm privacy
Overleden
Geen vermelding ivm privacy
Huwelijksbevestiging
Op donderdag 23 augustus zal het huwelijk worden bevestigd van Ging Chuaepromma en Lisette Molenaar.
Ging, die officieel Chrittayakrong heet, woont in Lom Sak, Thailand. In dit land hebben Lisette en Ging elkaar ook
leren kennen. Zij trouwen hier op maandag vooraf aan de bevestiging van hun huwelijk en die zal zijn in onze
Dorpskerk.
Arend van Dorp zal die dienst leiden. 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.
Ambtsdragers
Als wijkgemeente zijn we nog steeds op zoek naar ‘nieuwe’ ambtsdragers. In het bijzonder naar één of meer
ouderlingen-kerkrentmeester. Hiervoor kunt u namen aanleveren bij onze scriba Christiaan Vreeken,
scriba@pwnootdorp.nl of via de brievenbus Nove, Dorpstraat 13. Lucas van der Steen heeft aangeven
jeugdouderling te willen worden en Els Westmaas ouderling.
ZWO zomerproject voor Mothers’ Union in Oeganda
Tijdens het ZWO zomerproject laten we kennis maken met projecten in Oeganda.
Op 12 augustus wordt tijdens de collecte de korte film getoond over Bedja Justin, die ondersteuning ontvangt van
de Mothers’ Union. Op 19 augustus vertelt Benno Feij over het project van de Anglicaanse kerk in Oeganda:
Stabiele inkomsten voor boeren en boerinnen. Op 18 november wordt het ZWO zomerproject afgesloten. Ineke
Neuteboom-Visser gaat eind oktober met Kerk in Actie de projecten in Oeganda bezoeken. Op 18 november gaat
zij vertellen over haar ervaringen.
De deur collecte is bestemd voor het werk van de projecten in Oeganda van de Mothers Union en de Anglicaanse
kerk, beide projecten van Kerk in Actie.
Dankzij uw steun kunnen zij de broodnodige hulp bieden aan vrouwen en mannen in Oeganda. Hartelijk dank
daarvoor!
Kerkdiensten op zondag 26 augustus
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. W.M. van Laar, Rotterdam
10.00 uur: Ypenburg
– ds. A. Minnema

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
Onze kerkelijke gemeente, dat de Heere Jezus centraal zal staan en dat er
liefde voor Gods Woord mag zijn.
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.

