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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. 13 dd 14 oktober 2018
Kerkdiensten op zondag 14 oktober 2018.
10.00 uur Dorpskerk
–
Ds. G.J. van Herk
10.30 uur
10.00 uur
15.00 uur

Veenhage
Ypenburg
Craeyenburch

_
–
_

collecte; 1e Kerk in Aktie - Werelddiaconaat.
2e Kindernevendienst 3e Renovatie Dorpskerk.

Petra Vossegat.
Ds. A. Minnema
Matthijs Vonk met Rejoice uit Zoetermeer.

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.
Ouderling van dienst: Christiaan Vreeken
Organist : Leo Fintelman
Orde van Dienst

Lector: Dirk Iest
Koster: Jan en Gerda Langeveld

-Orgelspel, Mededelingen
-1e Lezing Openbaring 5:6-14
Lied: 816
-Lied Ps. 62: 1,6 staande
-Moment met de Kinderen.
- Gebeden eindigend met Onze
-Bemoediging en vredegroet
-Kinderlied Boek v.d. Heer
Vader
-Klein Gloria EBL 254
Kinderen naar de nevendienst
-Collecten- en orgelspel.
-Kyrie-Gebed met responsie
-2e.Lezing: Markus 10: 13-31
-Slotlied; Neem mijn leven laathet
-Heer ont-ferm U
nu (staande) Melodie lied 912.
-Lied ; 843.
Hartelijk
welkom
in het bijzonder
als u hier voor het eerst of te gast bent.-Zegen
Wij hopen
dat uamen,
zich bijamen.
ons thuis zult
Loflied:
871. in deze dienst,
Geest
Amen,
-Preek
voelen.
-Gebed om het werk van Gods
-Orgelspel
-Mediatief orgelspel
Na afloop bent u van harte welkom voor ontmoeting bij een kop koffie, thee. Er is ook limonade

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent hier hartelijk welkom voor onderlinge ontmoeting!
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy
Opgenomen
Geen vermelding i.v.m. privacy
Slotlied
1. Neem mijn leven, laat het nu
in het teken staan van U.
Geef mij dat ik elke dag
tijd aan U besteden mag.
2. Neemt U ook mijn fouten weg
als ik eens uw grens verleg?
Twijfel ik een enkel keer,
sterk mij in geloof dan weer!

3. Maak mijn handen sterk, maar zacht
voor wie hulp van mij verwacht.
Geef mijn voeten richting aan
Waar U mij wil laten gaan.

4. Laat mijn mond tot zegen zijn
En mijn woorden eerlijk zijn.
Laat mij nood van anderen zien
Met het geld dat ik verdien.
5. Neemt U ook mijn liefde aan
Zegen mij waar ik zal gaan
Als ik leef vanuit Uw kracht
Word ik hoe U mij bedacht.

Leiding crèche
Wie past er op onze kinderen tijdens de dienst??
De crèche kan heel goed nieuwe leiding gebruiken: twee volwassenen en een tiener zijn meer dan welkom!
Reageren? Graag! Naar gertvherk@gmail.com
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Is het Kunst of is het Kitsch?
De PCOB, afdeling Pijnacker-Nootdorp, organiseert een bijeenkomst voor leden en allen die belangstelling hebben op
donderdag 18 oktober, om 14.30 uur, de Schakelaar, mr. dr. v.d. Helmlaan 11, 2641 DE in Pijnacker alwaar mevrouw I.
Rozendaal ons gaat bijspijkeren op het gebied van oude spullen. We krijgen een heuse taxateur voor kunst of kitsch in ons
midden. Alle bezoekers mogen iets meenemen om te laten taxeren. Dat is dus wel 1 iets.
Voorbeelden zijn schilderijen, bloedkoralen kettingen, horloges, glazen, een klokje, Bijbels, noem maar op. De laatste 15 jaar
is het antiek heel erg in waarde is gedaald omdat er niet zoveel belangstelling meer voor is. Dus heb je soms nog oude kop en
schotels, bordjes enz., niet te zuinig er op zijn maar gebruiken! Dan heb je er op dat moment plezier van.De toegang is gratis;
voor de koffie wordt een bijdrage gevraagd.
Repair Cafe Nootdorp 5 jaar
We nodigen u/jou van harte uit voor de viering van het 1e lustrum van Repair Cafe Nootdorp op zaterdag 17 november 2018
van 15.30 -17.00 uur Kindcentrum de Regenboog, Kon. Julianastraat 1, Nootdorp (hoek Meidoornlaan). Wethouder
Hanneke van der Gevel zal een toast uitbrengen op alle vrijwilligers. En onder het genot van een hapje en drankje zullen we
middels een PubRepairQuiz terugblikken op 5 jaar Repair Cafe Nootdorp. Leuk als u/jij hierbij aanwezig kunt zijn.
Voorafgaande aan de viering is er van 13.30 – 15.30 uur Repair Cafe. Uiteraard ook hierbij van harte welkom.
I.v.m. de catering horen wij graag voor 10 november of we op jouw/uw komst kunnen rekenen.
Hartelijke groet en tot 17 november, Maria, Annette, Arnoud, Arjen, Joyce Bestuur Repair Cafe
Nootdorpse Jongeren van Netwerk Young Connection het hele weekend in touw
Het begon vrijdagmiddag met een ritje op de duofiets in het kader van de Nationale Ouderendag.
Met deze fietstocht werd de wens van een drietal ouderen uit Pijnacker vervuld en fietsten de koppels met de wind in de haren
en de zon in hun gezicht door het buitengebied van ons mooie dorp. Vervolgens op zaterdagmorgen werd door weer vier
andere jongeren het tuintje van mevrouw van Leeuwen uit Nootdorp opgefleurd! Hiermee werd eveneens een wens in
vervulling gebracht. Als klapper op de vuurpijl kwamen zondag twaalf jongeren in actie om ouderen uit Veenhage naar de
Kortebaandraverij in Nootdorp te begeleiden.
Super om al die blije gezichten van oudere dorpsgenoten te zien voor wie het niet vanzelfsprekend is om zomaar naar buiten te
gaan en te zien genieten van het contact met de jongeren. En wat vinden de jongeren er zelf van? ’Ik vond het erg leuk om te
doen’ horen we vaak terug!
Enthousiast geworden en wil je zelf ook iets doen voor een (kwetsbare) dorpsgenoot? Of heb je zelf een hulpvraag? Meld je
aan via www.youngconnection.nl
Netwerk Young Connection stimuleert jongeren tussen de 15 en 30 jaar zich in te zetten voor (kwetsbare) mensen in hun
omgeving. Dat kan eenmalig of met regelmaat, individueel of met een groep. Het netwerk gaat uit van de kracht van
verbinding en gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.
Repair Kid komt naar Nootdorp!
Het Repair Café Nootdorp bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd met leuke activiteiten. In de herfstvakantie, op zaterdag 20
oktober van 10.00-12.00 uur, komt Repair Kid naar Nootdorp (kindcentrum de Regenboog, Koningin Julianastraat 1 in
Nootdorp).
Repair Kid is een reizende bus die op markten, buurtfeesten en andere festiviteiten de ruimte geeft aan kinderen om te
onderzoeken hoe apparaten nu eigenlijk in elkaar zitten, door ze de gelegenheid te geven ze te slopen. Dit wordt met
gereedschap en onder begeleiding gedaan. Kinderen maken met de restanten kunst, om te laten zien dat echt helemaal NIETS
hoeft te worden weggegooid.
Naast deze leuke, duurzame knutsel- en kunstactiviteit zijn natuurlijk ook de reparateurs aanwezig om samen met de bezoekers
kapotte apparaten te repareren en is er de fietsverlichtingsactie i.s.m. de ANWB. Neem de fiets mee om de verlichting te
checken zodat je veilig de winter in kan!!
Kerkdiensten op zondag 21 oktober 2018
10.00 uur
Dorpskerk
_ Ds. P. van der Ende.
10.00 uur Ypenburg
_ Ds. A. Minnema.

@PWNootdorp
@PWootdorp
Dorpskerk
Dorpskerk Nootdorp
Nootdorp

.
Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:

onze wijkgemeente en de weg die we mogen gaan nu Gert & Rita ons begin
januari verlaten. Dank voor alle goeds dat we hebben gehad en bid voor wijsheid
voor hoe verder
Verzoeken tot voorbede
bidstond@pwnootdorp.nl

naar

Taco

Boot,

015

300

0303

of

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.

