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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 11, 30 september 2018
Kerkdiensten op zondag 30 september2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk
1e collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds, Delft; 2e collecte: Verwarming en verlichting Dorpskerk
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
- Rita van Herk
15.00 uur: Craeyenburch - Gertrudie Verhoef
Waarin we afscheid nemen van Tineke Pronk als ouderling en (her-)bevestigd worden in het ambt:
ouderling Arie de Jong
Joop Schingenga als ouderlingLucas van der Steen als
kerkrentmeester
jeugdouderling
Ouderling van dienst: Gerhard Ockeloen
Voorganger: Gert van Herk
Organist: Leo Fintelman
VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte
Aanvangslied Psalm 139:1,2
(staande)
Bemoediging en groet (staande)
Klein gloria (staande)
Lofprijzingsgebed
Loflied 146c: 1,3
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing 1 Thessalonicenzen
5:12 -24
Moment met de kinderen
Lied ‘Boek van de Heer’

Pianist: Michiel Steenwinkel
Lector: Heleen van der Stouw
Koster: Lori Tavaszzy
Bijbellezing Efeziërs 3: 10 -21
Lied 670:1,6,7
Preek
Collecten en orgelspel/ pianospel
Lied EL 218 (kinderen komen
terug)
AFSCHEID EN BEVESTIGING
VAN AMBTSDRAGERS
Credo (staande, gezongen)
Wij nemen afscheid van Tineke
Pronk als ouderling
Lied EL 8 (2x)
Onderwijzing
Ambtsdragers worden geroepen
vanuit de gemeente en/of gaan staan

Vragen aan ambtsdragers en
gemeente
Bevestiging van de ambtsdragers
Lied EL226 (staande)
Welkom
Lied Opwekking 599 (Kom tot de
Vader)
DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Gebeden, eindigend met ‘Onze
Vader’
Slotlied 416 (staande)
Zegen (staande)
Waarna ‘Amen, amen, amen’

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de komende en gaande ambtsdragers de hand te geven in Nove. Daar is ook koffie,
thee en limonade. U bent hier van harte welkom!!
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Opgenomen
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Weer thuis
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 collecte Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft en Non-food bank 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.
Vanmiddag Is de Dorpskerk open in verband met ‘de Verbeelding’.
Leven-dig Gesprek over ‘Voltooid leven?’, maandag 1 oktober in kerkgebouw De Toevlucht
Stel je voor. Je bent oud. Hebt alles uit het leven gehaald wat erin zat. Je hebt niets of niemand meer om voor te
leven. Je beschouwt je leven als voltooid. Mag je dan geholpen worden bij zelfdoding?
Als het aan het kabinet ligt wel.
Theoloog Annemarieke van der Woude schetst voor ons wat de haken en ogen van dit controversiële wetsvoorstel
zijn. Wat is een goede manier om met de kwetsbaarheid van ouderen om te gaan? Wat is de betekenis van
zelfdoding voor degenen die achterblijven? Biedt de huidige euthanasiepraktijk niet voldoende mogelijkheden?
Met deze vragen kreeg Annemarieke van der Woude bij haar werk in een verpleeghuis veel te maken.
Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog en was geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Zij is de auteur van
Het doodshemd heeft geen zakken, Nadenken over het levenseinde (2011) en Als de dood. Trage vragen in het
euthanasiedebat (2015).
Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Daarnaast is zij
redactiesecretaris van Speling, tijdschrift voor bezinning. Maandag 1 oktober, 19.30-21.30 uur, kerkzaal De
Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, Ypenburg (tramlijn 15 halte Plesmanlaan). De zaal is open vanaf 19.00 uur
voor koffie/thee. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten en na afloop is er gelegenheid om
nog na te praten. Zie ook: www.kerkopypenburg.nl
Op zondag 7 oktober is er weer een Vesper in de Dorpskerk in Nootdorp. Het thema is ‘Bijbelse tijdgenoten’. De
cantorij van de Dorpskerk ondersteunt deze dienst met haar zang. De vesper begint om 19.00ur. Weet u van harte
welkom!
VOLGENDE WEEK IS HET ISRAEL(ZONDAG 7 oktober)
Sinds 1995 vieren we als gemeente Nootdorp de Israelzondag. Elke eerste zondag van oktober. Volgende week
staat de 12 jarige Jezus centraal, we lezen over hem, zingen over hem en zullen samen over hem nadenken. Het
wordt een feestelijke dienst. Sandra Van denBrand, zangeres zal er aan meewerken met begeleiding van pianiste
Hetty Bosveld en met medewerking van haar dochtertje Elise van den Brand. We zullen met zijn allen een
hebreeuws liedje leren en naar een filmpje kijken over het gebruik van de gebedsriemen.
In de Hervormde kerk is de Israelzondag ingesteld in 1948 en in de Gereformeerde kerken in 1984.
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn rechtstreeks te beluisteren via Feel Good TV op Ziggo kanaal 43 en
internet: www.pwnootdorp.nl.
De kerkdiensten in De Toevlucht zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl met als zoeknaam Protestantse
gemeente Ypenburg.
Kerkdiensten op zondag 7 oktober
10.00 uur: Dorpskerk –
Ds. G.J. van Herk
10.00 uur: Ypenburg
–
Ds. J. vanTwist
19.00 uur: Dorpskerk –
Vesper

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
De nieuwe en "zittende" ambtsdragers; dank voor hen, ook voor allen die blijven
helpen of geholpen hebben.

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.

