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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 8, 9september 2018
Kerkdiensten op zondag 9 september
10.00 uur: Dorpskerk
– ds G. van Herk de Maaltijd van de Heer
1e collecte: Stad en Kerk Den Haag ; 2e collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland; 3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.30 uur: Veenhage
– Rita van Herk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. A. Wicke uit Den Haag
We vieren samen de maaltijd van de Heer.
Ouderling van dienst: Christiaan
Vreeken
Voorganger: Gert van Herk

Dienst aan de tafel: Taco Boot en
Arie de Jong
Organist: Cees Poot

Lector: Heleen van der Stouw
Koster: Paul Dijkshoorn

VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte
Aanvangslied psalm 111:1,3
(staande)
Bemoediging en groet (staande)

Klein gloria (staande)
Bericht vanuit het kamp (beamer)

Lied 382
Bijbellezing Lukas 19: 1 - 10
Lied Psalm 139: 1,6
Preek
Orgelspel
Lied EL 226

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing Jesaja 55: 1- 3

DIENST VAN DE TAFEL
Voorbede
Inleidend woorden (over de vorm van vieren)
Nodiging tafelgebed:
v: de Heer zal bij u zijn
v: verheft uw harten
v: laten wij danken de Heer, onze God
v: .......................

Credo (staande, gezongen)
Collecten

g: DE HEER ZAL U BEWAREN
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

Sanctus EL341
Inzettingswoorden en ‘Onze Vader’
Vredegroet (lopende)
Breken van het brood, waarbij we zingen: EL 364
Gemeenschap rond brood en wijn

Danklied: 939:1
Dankgebed
Slotlied 868:2,5 (staande)
Zegen, waarna: ‘Amen, amen, a-men (staande)

Daarna bent u van harte welkom voor ontmoeting bij een kop koffie, thee. Er is ook limonade in de consistorie
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Opgenomen
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.

Toelichting 1e collecte: Stad en Kerk Den Haag
Op de zondagen 2 en 9 september collecteren we voor de Kinderwinkel en de Halte, projecten van Stad en Kerk (STEK) in
Den Haag.
De Kinderwinkel (www.kinderwinkeldenhaag.nl) is een missionair-diaconaal buurthuis in de Haagse Moerwijk, waar
kinderen, tieners en hun ouders van verschillende komaf en overtuiging elkaar ontmoeten. Er zijn huiswerk-, muziek-, kooken spelletjesclubs en allerlei andere activiteiten, waar iedereen welkom is.
De Halte (www.stekdenhaag.nl/dehalte) is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute noodsituaties voor vrouwen en
kinderen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of als uitgeprocedeerde asielzoekers in schrijnende situaties op straat
terecht dreigen te komen.
Lunch startzondag
Zondag 16 september besluiten we de startzondag met een lunch. In de torenhal liggen twee lijsten. Op de ene lijst kunt u
aangeven dat u ook komt lunchen. Op de andere lijst kunt u aangeven dat u iets wilt maken voor die gezamenlijke lunch.
Opgave kan ook via mail: tavasszyannet@hotmail.com.
Gemeentezondag: ‘vindplaatsen van inspiratie’
We vragen uw medewerking voor de dienst van 16 september, onze gemeentezondag. Evenals in de zangdienst van 5 augustus
willen we graag dat jij en anderen iets melden over ‘vindplaatsen van inspiratie’. Welk lied (mag ook seculier zijn) helpt u iets
op te merken van God of welke gedachten of teksten inspireren jou om vol te houden. We stellen het op prijs als je hieraan wilt
meedoen. Je kunt reageren naar Gert van Herk: 015 3100011; mailto:gertvherk@gmail.com gertvherk@gmail.com en/of 015
3107346; marieke.wapenaar@casema.nl
Na de dienst willen we in groepjes gaan wandelen rond ‘vindplaatsen’ in ons eigen dorp en vervolgens samen een maaltijd
houden.
Ambtsdragers
We zijn blij een jeugdouderling en ouderling te hebben gevonden!! We hopen hen te bevestigen op zondag 30 september.
Agenda
Woensdag 12 september 20.00 uur vergadering wijkkerkenraad in de kerk/ de consistorie.
Boekenmarkt
Op 15 September a.s willen we weer een boekenmarkt neerzetten,we hebben veel nieuwe boeken gekregen,dus wie weet zit net
dat ene boek erbij waar u of jij naar op zoek bent ! De boekenmarkt is van 10 uur tot 16 uur uur in gebouw Nove .
Wilt u of jij helpen,dan ben je van harte welkom ,want er moeten ook weer boeken uitgezocht worden die weg kunnen .
De opbrengst is voor het ZWO zomerproject Oeganda, Mothers Union.
Heeft u of jij nog boeken dan kunnen deze om 17.30 uur ingeleverd worden bij gebouw Nove.
Kerkdiensten op zondag 16
10.00 uur: Dorpskerk
–
10.00 uur: Ypenburg
–
10.30 uur: Veenhage
–
15.00 uur: Craeyenburch –

september
ds G. van Herk gemeentezondag
ds. Attie Minnema startzondag
Jenne de Haan
Petra Vossegat-de Bruin

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
de startzondag en de laatste voorbereidingen. Voor goede deelname, veel inspiratie
en verbondenheid. Bid en dank voor de grote groep kinderen die op kamp zijn dit
weekend
hvVerzoeken 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.

