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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 14, 21 oktober 2018
Kerkdiensten op zondag 21 oktober 2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. P. van der Ende
1e collecte: Voedselbanken Haaglanden en Delft; 2e collecte: Kerkbode;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. A. Minnema
Voorganger: Ds. P.J van den Ende
Ouderling: Gerhard Ockeloen

Organist: Leo Fintelman
Pianist: Marieke Wapenaar-Appelo

Lector: Elvira Feenstra
Koster: Lori Tavaszzy

VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied Psalm 93:1,2,3,4
(staande)
Bemoediging en groet (staande)
Lied 867: 1 (als klein gloria)
Kyrie-gebed en responsie
Lied EL 8 (3 coupletten, zie hieronder)

Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing Lucas 17: 20 -37
Lied 346:1,2,3,4,5,6
Preek
Orgelspel
Lied 837:1,2,4

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING

Gebeden, eindigend met ‘Onze Vader’
Collecten en orgelspel
Slotlied EL 342 (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, a-men’
(staande)

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.

Lied EL 8 (3 coupletten)
1. Als een hert dat verlangt naar
water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart
vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
(refrein)

2. ‘k Heb U lief meer dan goud
of zilver
waarin geen voldoening is.
Zonder U vind ik nooit de
vreugde,
Die volmaakt en blijvend is.
(refrein)

3. U bent mij tot een Heer en
Heiland,
Ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig
ander,
Heer mijn God, U stilt mijn
dorst!
(refrein)

refrein: U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Weer thuis
Geen vermelding i.v.m. privacy.
Agenda
Zaterdag 27 oktober van 19-20 uur bidstond in de Dorpskerk.
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Toelichting collecte voedselbanken Haaglanden en Delft:
De Nederlandse voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties. Hoewel het
aantal klanten door de economische opleving stabiliseert of zelfs daalt, blijven de onkosten hoog. Al het
gedoneerde voedsel moet getransporteerd, opgeslagen en deels gekoeld worden en daar zijn forse bedragen mee
gemoeid. Een bijdrage vanuit de kerken is dus altijd welkom. De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld over
Delft en Haaglanden.
Lees meer over het werk van de voedselbanken op www.voedselbankhaaglanden.nl en op www.delftvoedselbankennederland.nl
Leiding creche
Wie past er op onze kinderen tijdens de dienst??
De creche kan heel goed nieuwe leiding gebruiken: twee volwassenen en een tiener zijn meer dan welkom!
Reageren? Graag! Naar gertvherk@gmail.com
Dank
Velen van u weten, dat ik ernstig ziek ben: een inoperabele tumor aan de alvleesklier. Graag willen Kea en ik
iedereen bedanken die meeleeft in gebed, met kaarten, mails, enzovoorts. Sinds twee weken heb ik een
morfinepomp, die ervoor zorgt, dat de tumorpijn goed onder controle is. Ook de bijverschijnselen zijn verminderd.
We mogen dus zeggen, dat het ‘naar omstandigheden’ goed gaat.
Tijdens mijn jaren als predikant heb ik vaak mensen verteld, dat als onze aardse tent wordt afgebroken er een huis
in de hemel voor ons gereed is. Dat heeft Jezus ons beloofd en wat Hij belooft is vast en zeker. Uit die zekerheid
mag ik leven.
Nu besef ik nog sterker hoe belangrijk het is, dat je Jezus leert kennen als alles goed gaat met je. Want dan ligt er
een stevig fundament in je leven als de storm over je heengaat. Op dat fundament mogen we samen bouwen!
ds. Hans Eschbach.
!!!Oproep!! Pianist gezocht!!!
Er zijn in Nootdorp twee koren die een pianist zoeken...dus mocht u/ jij zelf graag piano spelen of iemand kennen
die dat bij een van beide koren (of beiden!) zou willen komen doen, dan kunnen deze koren met extra enthousiasme
door blijven zingen! Het gaat om de Cantorij van de Dorpskerk, dit koor repeteert op maandagavond, en om The
Living Lord Singers, die repetities zijn op woensdagavond. Voor meer informatie: Marieke Wapenaar,
015-3107346 of via cantor@pwnootdorp.nl of: secretariaat@thelivinglordsingers.nl
Open Synagoge Dienst
Bijzondere viering Vrijdag 16 november : Open Synagoge Dienst om kennis te maken met vieringen in de
Sjoel, in de Dorpskerk, Koningshof 3 in Pijnacker, vanaf 19.00 uur
Zelf aanmelden voor 14 november op KenS.dk@pijnackerdelfgauw.nl , Kens.dk@pknpijnackerdelfgauw.nl
(met je naam, adres en telefoonnummer)
De avond bestaat uit:
19:00-1930: aanvang en inloop met koffie, thee en lekkers
10:30-20:45 vrijdagavonddienst van de shabbath
20:45-22:00 ; Kiddoesj
Let op, je wordt verwacht aanwezig te zijn tussen 19:00 en 22:00. De Joodse vrijdagavond gaat om gezellig
samenzijn rondom de Eeuwige Rabbijn: Tamarah Benima en chazzan Alexander de Vries
Kerkdiensten op zondag 28 oktober 2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. A. Minnema
10.00 uur: Ypenburg
– ds. G.J. van Herk
10.30 uur: Veenhage
– Jenne de Haan
15.00 uur: Craeyenburch – Petra Vossegat-de Bruin

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
Dank voor de opkomst (10 deelnemers) en bid voor veel zegen voor alle
deelnemers en ook voor de leiders, kooksters en ondersteuning.
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.

