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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 17, 11 november 2018
Kerkdiensten op zondag 11 november 2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. G.J. van Herk (maaltijd van de Heer)
1e collecte: Kerk in actie: binnenlands diaconaat; 2e collecte: Pastoraat;
3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. A. Minnema
10.30 uur: Veenhage
- Rita van Herk
15.00 uur: Craeyenburgh - Anita Osinga
We vieren samen de maaltijd van de Heer.
Voorganger: Ds. Gert van Herk
Ouderling: Christiaan Vreeken

Organist: Leo Fintelman
Dienst aan tafel: Taco Boot en Joke
van Rijkom

Lector: Elvira Feenstra
Koster: Paul Boers

VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

DIENST AAN DE TAFEL

Orgelspel en
mededelingen
Stilte
Aanvangslied psalm
97:4,6
Bemoediging en groet
Klein gloria
Kyriegebed + responsie
Glorialied 871

Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing Marcus 12:26 - 34
Moment met de kinderen
Lied Boek van de Heer
Bijbellezing Marcus 14: 22 -26
Lied 838
Preek
Orgelspel + kinderen komen terug
Lied 287:2,4,5

Voorbede
Inleidend woorden
Credo (staande, gezongen)
Collecten
Nodiging:
tafelgebed:
v: de Heer zal bij u zijn
g: DE HEER ZAL U BEWAREN
v: verheft uw harten
g: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
v: laten wij danken de Heer, onze God
g: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN
v: .......................
Sanctus EL341
Inzettingswoorden en ‘Onze Vader’
Vredegroet (lopende)
Gemeenschap rond brood en wijn
danklied 653:2,7
Dankgebed
Slotlied EL 140:2,3 (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.

Bloemengroet
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 binnenlands diaconaat t.b.v. Exodus
Kerk in Actie vraagt met deze collecte aandacht voor de organisatie Exodus. Al vele jaren biedt Exodus perspectief aan exgedetineerden op een volwaardig leven na hun gevangenisstraf.
Wie gemotiveerd is om uit de criminaliteit te stappen, kan met behulp van Exodus een nieuwe start maken. Exodus helpt met
het zoeken naar werk en onderdak en zet zich ook in voor de familie van (ex-)gedetineerden. Zie ook www.kerkinactie.nl.
Leesgroep mystieke teksten
Vanavond komt de leesgroep, per keer bestaande uit ca. 8 personen, bij elkaar in de Dorpskerk om 19.30 uur. Wij lezen ter
plekke een korte tekst van een gelovige die ons is voorgegaan, korte of al langere tijd geleden. En bespreken wat deze christen
ons met zijn/ haar leven en geloven te zeggen heeft. Dat blijkt telkens weer inspirerend en als een frisse wind te zijn. 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 met wat versnaperingen voor de kinderen en aan de innerlijke mens word ook gedacht .
Er is wederom de koffiehoek /thee/limonade waar u of jij verschillende dingen kunt nuttigen. Tevens is er ook speculaas en
banketstaaf te koop.
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 Costesti.
Wilt u of jij ons helpen deze dag ben je van harte welkom!
Agenda
- Woensdag 14 november om 20.00 uur vergadering van de wijkkerkenraad
- Zondag 2 december gemeentegesprek na afloop van de dienst
Open synagoge dienst vrijdag 16 november
Op deze avond is er een mogelijkheid om een synagoge dienst mee te vieren in Pijnacker. De inloop is vanaf 19.00 uur en deze
avond duurt tot 22.00 uur. Er zijn flyers beschikbaar in de torenhal, Daar ligt ook een opagve lijst. Opagve is verplicht.
Zelf opgeven mag ook via KenS@pknpijnackerdelfgauw.nl (naam, adres en telefoonnummer)
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 ter afronding van het zomerproject.
De school sluit zich aan bij een collecte voor dit project. Na afloop van de dienst is er meer informatie.
Zondag 2 december gemeentegesprek over beroepingswerk
Hoewel Gert en Rita 6 januari afscheid nemen, is de kerkenraad al druk bezig met de voorbereiding voor het beroepingswerk.
Zondag 2 december na de dienst willen we daar graag met u over spreken. Wij zullen u bijpraten over de stand van zaken, hoe
de vacante periode te overbruggen, en vooral over de toekomst van onze gemeente en wat voor predikant daar het beste bij
past.

Kerkdiensten op zondag 18 november 2018
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. G.J. van Herk (School-kerkdienst)
10.00 uur: Ypenburg
– ds. J.C. Boot-de Boer

@PWNootdorp
Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
Oost-Oeganda dat afgelopen maand werd getroffen door aardverschuivingen,
veroorzaakt door heftige regenbuien. Bid voor de nabestaanden van alle doden
waaronder 200 leerlingen. Bid ook voor (medische) hulp en schoon drinkwater voor
de vele gewonden en nieuwe daklozen.

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.

