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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 15, 28 oktober 2018
Kerkdiensten op zondag 28 oktober 2018
10.00 uur:Dorpskerk – ds. Attie Minnema
1e collecte: Kerk in actie: hervormingsdag; 2e collecte: Kerkelijk beheer;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur:Ypenburg – ds. Gert van Herk
10.30 uur:Veenhage - Jenne de Haan
15.00 uur:Craeyenburch - Petra Vossegat-de Bruijn
Ouderling van dienst: Lucas van der Steen
Voorganger: ds. Attie Minnema
Organist: Cees Poot
VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied psalm 130:3,4
(staande)
Bemoediging en groet
(staande)
Klein gloria (staande)
Kyrie-gebed + responsie
(Heer, ontferm U)
Glorialied 310

Lector: Henk Rolvink
Koster: Rien Keukelaar

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods
Geest
Bijbellezing Jesaja 29: 18 -24
Moment met de kinderen
Lied ‘Boek van de Heer’
(kinderen gaan naar de
nevendienst)
Lied 124:1,4
Bijbellezing: Marcus 10: 46 52
Lied 182
Preek
Orgelspel

Lied 534
DIENST VAN GEBEDEN
EN UITZENDING
Gebeden, eindigend met
‘Onze Vader’
Collecten en orgelspel,
kinderen komen terug
Slotlied 834:4,5 (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen,
a-men’ (staande)

Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy, wij verwijzen u naar de in de Dorpskerk verspreide gedrukte versie.
Toelichting collecte Kerk in Actie: Hervormingsdag
De opbrengst van de collecte op Hervormingsdag 2018 is voor het project "De Goede Buur" van Lviv
Education Foundation (LEF) in Oekraine. LEF helpt lokale kerken om als een "goede buur" van arme
gezinnen in hun omgeving, sociale initiatieven te ontplooien, zoals het organiseren van zomerkampen
voor kansarme kinderen.
Meer info op www.kerkinactie.nl.
Agenda
Dinsdag 30 oktober ‘aftrapavond’ richting Kerst 20.00 uur in Nove.
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Vesper
Op zondag 4 november 2018 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!
Boekenmarkt
Op 17 November a.s 2018 gaan we weer een boekenmarkt houden vanaf 10 uur tot 16 uur in gebouw
Nove . Daar die dag ook de Sint in Nootdorp komt geven we er een extra tintje aan!
Een grabbelton, wat versnaperingen voor de kinderen en aan de innerlijke mens wordt ook gedacht .
Er is wederom de koffiehoek /thee/limonade waar u of jij verschillende dingen kunt nuttigen.
Ook willen wij wat spellen en puzzels aanbieden zo vlak voor de Sint ,en misschien heeft u of jij thuis
nog wat staan ,wat best nog een ronde mee kan!
Lever dat dan in op vrijdag 16 November in gebouw Nove vanaf 17.30 uur tot 18.15 uur, zo kunnen dan
ook nog de boeken ingeleverd worden.
De opbrengst van deze dag gaat naar Carmen Ullersma in Moldavië waar zij dit gaat besteden voor de
dagopvang voor ouderen in Coststestie.
Wilt u of jij ons helpen deze dag bent je van harte welkom!
ZWO Zomerproject 2018.
Het ZWO zomerproject Mothers Union in Oeganda krijgt extra gestalte nu Ineke Neuteboom op reis is in
Oeganda met Kerk in Actie (21 okt tot 5 nov.) U kunt haar volgen op www.kerkinactie.nl/reizen.
In de dienst van zondag 18 november a.s. verteld Ineke over haar reis en sluit de ZWO hiermee het
project af.
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
Gospelpopgroep PUUR!
Wij zijn op zoek naar mannen die ons koor komen versterken met hun stem, ken je iemand die graag
zingt of ben jij diegene en zou je 1 x per 2 weken een dinsdagavond wil zingen, kom eens langs in de
Dorpskerk en zing met ons mee. Je bent van herte uitgenodigd.
Kerkdiensten op zondag 4 november
10.00 uur: Dorpskerk
–
10.00 uur: Ypenburg
–
19.00 uur: Dorpskerk
–
Vesper

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
onze huidige en eerdere voorgangers (Hebr. 13:7), ook
Ypenburg, gereformeerd en hervormd. Dank en bid voor hen (of hun
nalatenschap), hun bijdrage aan onze gemeente, gezondheid en leiding

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.

