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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 geleid 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 16, 4 november 2018
Kerkdiensten op zondag 4 november
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Arnout Francke, Den Haag
1e collecte: Kerk in Actie: Hervormingsdag; 2e collecte: Onderhoud kerk;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Robert Stigter
19.00 uur: Dorpskerk
– Vesper met medewerking van de Cantorij
Voorganger: ds. Arnout Francke
Ouderling: Arie de Jong

Organist: Leo Fintelman
Pianist: Marieke Wapenaar

Lector: Heleen van der Stouw
Koster: Henk van der Horst

VOORBEREIDING
Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied psalm 139: 1 (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Lied ‘Heer op deze nieuwe morgen…’
Schuldbelijdenis
Verootmoedigingsgebed
Lied 130c
Genadeverkondiging
Lied 575 (Opwekking) ‘Jezus alleen, ik
bouw op Hem…’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het werk van Gods Geest
Moment met de kinderen
Lied ‘Boek van de Heer’ (kinderen gaan
naar de nevendienst)
Inleiding op het thema
Filmpje
Bijbellezing Matteüs 11: 25 -30
Preek
Orgelspel
Lied 717 (Opwekking) ‘Stil, mijn ziel
wees stil...’

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING
Gebeden, eindigend met ‘Onze Vader’
Collecten en orgelspel
Slotlied 416 (staande) (1,4 allen; 2
vrouwen, 3 mannen)
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

Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy, wij verwijzen u naar de in de Dorpskerk verspreide gedrukte versie.
Toelichting collecte Kerk in Actie Zending
In deze najaarszendingsweek vraagt Kerk in Actie speciaal aandacht voor het zendingswerk in Brazilie. Daar werkt Nienke
Pruiksma, uitgezonden door KIA, voor de organisatie Comin, die zich inzet voor de interreligieuze en interculturele dialoog
tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen.
De inheemse bevolking van Brazilie wordt vaak achtergesteld, o.a. op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten.
Comin wil met diverse projecten een brug slaan en de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen doorbreken.
Kijk ook op www.kerkinactie.nl.
Vesper
Vanavond 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 19.00 uur. Weet u van harte welkom!
Vrijwilliger in Veenhage
Om de twee weken is er op zondag een ochtenddienst in woonzorgcentrum Veenhage. Voor de bewoners die daar komen van
betekenis want zij zijn niet meer in staat elders een dienst bij te wonen. De meeste bezoekers van de diensten kunnen niet meer
lopen en zij moeten daarom worden opgehaald en na de dienst weer teruggebracht. Dat gebeurt door vrijwilligers. We werken
met 3 teams, die ieder uit drie mensen bestaan. Dat betekent dat vrijwilligers eens per 6 weken dienst hebben.
Momenteel zijn er twee vacatures in de teams. Wie wil graag komen helpen?
Neem contact op met kerkelijk werker Rita van Herk, 3109150
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

Boekenmarkt
Op zaterdag 17 november gaan we vanaf 10 uur tot 16 uur weer een boekenmarkt houden in gebouw Nové. Daar die dag ook de
Sint in Nootdorp aankomt geven we er een extra feestelijk tintje aan! Een grabbelton, wat versnaperingen voor de kinderen en
aan de innerlijke mens wordt ook gedacht. Er is de koffie/thee/limonadehoek waar men verschillende dingen kan nuttigen.
Ook willen wij wat spellen en puzzels aanbieden zo vlak voor de Sint. Misschien liggen er thuis nog spellen en puzzels die best
nog een ronde mee kunnen! Lever die dan in op vrijdag 16 november vanaf 17.30 uur tot 18.15 uur in gebouw Nové. Uiteraard
kunnen dan ook nog 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 Costești. Wil je ons helpen deze dag dan ben 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 vertelt Ineke over haar reis en sluit de ZWO hiermee het project af.
Open Synagoge Dienst / De Reizende Sjoel : vrijdag 16 november 2018 in Pijnacker
Eén keer per maand wordt er een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Ramarah Benima,
met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan. De Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor
wie de sjoeldrempel te hoog is te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de sjoel. Iedereen is welkom, ook kinderen en
jongeren. Op vrijdag 16 nov. wordt dit gehouden in de Dorpskerk in Pijnacker, 19.00-22.00 uur:
19.00-19.30 inloop met koffie, thee en lekkers; 19.30-20.45 uur Vrijdagavonddienst van de Sjabbat
20.45-22.00 uur Kiddoesj: koffie, thee, wijn, brood, lekkers (zoet en zout), gezelligheid.
U, jij wordt verwacht de hele avond aanwezig te zijn, de inloop en kiddoesj zijn belangrijke onderdelen van de avond, de joodse
vrijdagavond gaat om het gezellig samen zijn, rond de Eeuwige en het eeuwige.
Aanmelden is noodzakelijk via de e-mail: KenS.dk@pknpijnackerdelfgauw.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.
Zondag 2 december gemeentegesprek
Zondag is er na afloop van de dienst en gemeentegesprek. Noteer alvast deze datum!
Kerkdiensten op zondag 11 november
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. Gert van Herk, maaltijd van de Heer
10.00 uur: Ypenburg
– ds. Attie Minnema
10.30 uur: Veenhage
– Rita van Herk
15.00 uur: Craeyenburch – Anita Osinga

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
de Alphacursus vanuit onze wijkgemeente die nu over de helft is. Bid voor de na- en
doorwerking van alle bijeenkomsten, dat de deelnemers optimaal kunnen groeien in
hun persoonlijke relatie met God en als leerling van Jezus. Bid dat ook voor alle
alphacursussen in Nederland..

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.

