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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 no. 6 dd 23 augustus 2018
Kerkdiensten op zondag 26 augustus 2018
10.00 uur Dorpskerk
–
Ds. W.M. van Laar Rotterdam.
10.00 uur

Ypenburg

–

collecte; 1e renovatie dorpskerk.
2 orgel en piano 3e ZWO Zomerproject.
e

Ds A. Minnema.

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.

Ouderling van dienst: Arie de Jong
Organist : Leo Fintelman

Lector: Henk Rolvink.
Koster: Jan en Gerda Langeveld

Orde van Dienst
-Orgelspel, Mededelingen
-1e Lezing Psalm 139: 1 t/m 12
-Meditatief orgelspel
-Lied Ps. 139: 1 staande
-Moment met de Kinderen.
Lied 377: 1,2,3,4,6 en 7
-Bemoediging en vredegroet
-Kinderlied
- Gebeden eindigend met Onze
-Klein Gloria EBL 254
Lied 158b (2x)
Vader
-Kyrie-Gebed met responsie
-2e.Lezing: Lukas 19: 1 t/m 10
-Collecten- en orgelspel.
-Heer ont-ferm U
-Lied ;Gezang 487: 1 liedboek.
-Slotlied; psalm 89: 1 en 7
Glorialied:
Lied
362in deze dienst, in het bijzonder
vooralsde
Kerken.
-Zegen
amen,
amen.
Hartelijk
welkom
u hier
voor het eerst of te gast bent. Wij hopen
dat u zichAmen,
bij ons thuis
zult voelen.
Na afloop bent u van harte
welkom voor ontmoeting bij een kop koffie, thee. Er
is ook limonade
-Gebed om Gods Geest
-Preek
-Orgelspel
-Afscheid Johan Neuteboom.
Bloemengroet
-Lied 416: 1,4
Collecten- en koren
Geen vermelding i.v.m. privacy
-Kinderen komen terug
-Slotlied Lauda to si
-Zegen Amen, amen, amen.
Opgenomen
-Orgelspel
Geen vermelding i.v.m. privacy
Overleden
Geen vermelding i.v.m. privacy
Boekenmarkt
Op 15 september willen we weer een boekenmarkt neerzetten ,we hebben weer veel nieuwe boeken gekregen, dus
wie weet zit net dat ene boek erbij ,wat u of jij zoekt.
De boekenmarkt is van 10uur tot 16 uur ,wilt u of jij helpen ,dan ben je van harte welkom!
De opbrengst is voor het ZWO zomerproject Oeganda, Mother’s Union.

Kerkdiensten op zondag 2 september 2018
10.00 uur Dorpskerk
_ Ds. W. van Haften. S’Gravenzande..
10.00 uur Ypenburg
_ niet bekend.
10.30 uur Veenhage
_ niet bekend
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Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

15.00 uur Craeyenburg

_ niet bekend.

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor: de moeders in Oeganda, die
gesteund worden door het ZWO project van afgelopen zomerweken. Laten we
bidden voor alle mensen die onrecht lijden in de wereld én dat wij (leren) "recht
doen, getrouwheid liefhebben en nederig wandelen met uw God" (Micha 6:8)
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.

