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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 9, 16 september 2018
Kerkdiensten op zondag 16 september2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
1e collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds, Delft; 2e collecte: Kosten kerkdiensten Nootdorp;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
- Jenne de Haan
15.00 uur: Craeyenburch - Petra Vossegat-de Bruin
Orde van de dienst op zondag 16 september 2018, 17e zondag na Pinksteren, gemeentezondag
Thema: vindplaatsen van inspiratie
Voorganger: Ds. Gert van Herk
Ouderling: Gerhard Ockeloen
Voorbeden: Rita van Herk
(kerkelijk werker)

Pianist:

Marieke Wapenaar/Michiel
Steenwinkel
(Bas)gitaar: Jan Willem Genuit en
Peter van Vooren

(Lead) zang: Annette van der
Geest
Koster:
Henk van der Horst
Lector:
Elvira Feenstra

Lied EL 315
Vindplaats van Inspiratie Elly Boot
Lied EL224
Vindplaats van Inspiratie Michiel Steenwinkel
Link ‘in your arms, Chef’s Special
Vindplaats van Inspiratie Ellinore Vreeken
Lied ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’
Vindplaats van Inspiratie Heleen van der Stouw
Lied Heleen
https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
(gert)

Lied Opwekking 599
Gebeden (Rita) + Onze Vader
gezongen
Vindplaats van Inspiratie Esther
Boers + collecten, filmpje, link
Vindplaats van Inspiratie Tineke
Pronk
+ Slotlied ‘Ik zal er zijn’ (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, amen’ (staande)

VOORBEREIDING

muziek en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied lied 280:1,4,5,
(staande)
Intro
Bemoediging en groet (Sela)
(staande)
Gebed
Bijbellezing: Genesis 28: 10 - 22
Lied 906: 1,2,8
Toelichting (Gert)

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 ben je van harte welkom voor koffie, thee en limonade in Nove.
Daarna is er een ‘vindplaatsen’ wandeling … en ook nog een lunch (meer info bij koffie/thee).
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Opgenomen
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Toelichting collecte Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft:
Het ISF ( www.isfdelft.nl) is een samenwerkingsverband van 10 kerken en 1 moskee in Delft, die een noodfonds hebben
gevormd voor mensen in schrijnende situaties, waarbij andere instanties niet of onvoldoende hulp kunnen bieden. Het gaat om
eenmalige hulp (bijvoorbeeld als plotseling het inkomen is weggevallen of huisuitzetting dreigt) en niet om structurele
ondersteuning. De speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers van het ISF houden wekelijks een spreekuur, waar mensen een
aanvraag kunnen doen en direct geholpen kunnen worden.
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Ambtsdragers
We zijn blij dat Lucas van der Steen heeft aangeven jeugdouderling te willen worden en Els Westmaas zich beschikbaar
heeft gesteld als ouderling!! Op 30 september zal de bevestiging zijn van Lucas van der Steen en het afscheid van Tineke
Pronk en mogelijk een regeling rond onze scriba om tijdelijk kerkrentmeester te zijn.
Gesprek over ambtsdrager
Voor veel kerkelijke gemeenten wordt het steeds moeilijk om ambtsdragers te vinden. Nootdorp is geen uitzondering. Drukte
op het werk, drukte in het gezin, veel vergaderwerk, onvoldoende kennis. Sommigen lopen al op hun tenen. Mag je hen dan
nog wel vragen, ambtsdrager te worden?
Maar er zijn misschien praktische oplossingen te bedenken om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zoals een duidelijke
afbakening van de taken, duo-ambten, beperking van de ambtstermijnen, efficiënt vergaderen, coaching door ervaren
(oud)ambtsdragers.Daarover hebben we onlangs in een kleine groep ‘nee’ zeggers onze gedachten laten gaan. Morgenavond
(17 september) komen we om 20.00 uur in Nove weer bij elkaar om nu samen met een aantal kerkenraadsleden te kijken naar
welke taken er liggen voor nieuwe kerkenraadsleden en naar de praktische oplossingen die we zouden kunnen bedenken om
het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken, ‘ja’ te zeggen. Iedereen die mee wil denken en mee wil praten, is van harte
welkom. Voor inlichtingen: dnoordzij1940@kpnmail.nl.
Agenda
Zaterdag 22/9, 19 uur: bidstond in de Dorpskerk, via de achteringang.
Emeritaat ds. Johan Woudenberg
Ds. Woudenberg was van 1987-1991 verbonden aan de hervormde gemeente in Nootdorp. Hij vervulde de vacature die was
ontstaan door het vertrek van ds. Eschbach en was een geliefd predikant die velen, niet alleen van hervormde zijde, node zagen
vertrekken naar Almelo. Nadien diende hij nog enkele andere gemeenten, met als laatste de hervormde gemeente Westerhaar
(Overijssel). Daarvan neemt hij in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Deo Volente afscheid op
zondag 21 oktober in een dienst in de kerk van de hervormde gemeente in Westerhaar-Vriezenveensewijk, Hoofdseweg 166,
die om 9.30 uur begint. Degenen die deze afscheidsdienst wensen bij te wonen wordt verzocht daarvan voor 12 oktober aan de
scriba mededeling te doen via lensenbe@gmail.com. Na de dienst is er voor de genodigden gelegenheid afscheid te nemen van
de familie Woudenberg en gebruik te maken van de broodmaaltijd.
Oecumensiche viering volgend e week zondag in de parochie – Dorpskerk gesloten
Komende zondag kerken we gezamenlijk met de wijkgemeente en de parochiekern in de Bartholomeuskerk. Dit in het kader
van de vredesweek. Aanvang van die dienst is ook om 10.00 uur.
Mochten mensen problemen hebben met vervoer, dan kunnen ze contact opnemen met Gert van Herk 015 3100011.
Oecumenische viering vredesweek 2018, zondag 23 september
Na de vele positieve reacties op de oecumenische viering in januari, willen we in september
opnieuw een oecumenische viering houden, dit keer rond de vredesweek en wel op:
zondag 23 september om 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg.
Het thema van de vredesweek dit jaar is: Generaties voor vrede.
In de voor ons liggende eeuwen en jaren zijn er heel veel mensen geweest die zich ingezet
hebben voor vrede, daarvan kennen we een aantal grote namen:
Martin Luther King Jr. (50 jaar geleden in 1968 vermoord), Mandela, maar ook zijn er de velen
die demonstreerden tegen oorlogen, de kernwapenwedloop, en daarmee vóór vrede.
Nu is het aan ons en de generaties na ons om mee te doen in de vredesbeweging.
In de oecumenische viering op zondag 23 september willen vanuit de drie kerken in NootdorpYpenburg hierbij samen stil staan, samen vieren en zo inspiratie zoeken om, vanuit ons geloof, te
blijven werken aan vrede.
Voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken zullen medewerking verlenen aan deze viering. We hopen met vele jongere en
oudere gelovigen uit en rond de parochie en protestantse wijkgemeenten samen te vieren, het verlangen naar vrede te bezingen
en uit te dragen. Van harte welkom in deze oecumenische viering. Raad van Kerken Nootdorp en Ypenburg
Kerkdiensten op zondag 23 september
10.00 uur: Dorpskerk
– Oecumenische viering in de H. Bartholomeuskerk (zie boven)
10.00 uur: Ypenburg
– Oecumenische viering in de H. Bartholomeuskerk (zie boven)

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor: dat als we bergen/problemen zien,
we onze blik en stem omhoog richten naar onze Schepper, Heer en Vader, die hulp geeft
(Ps. 121)".

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.

