week
NIEUWS

Redactieadressen:
Dr. P. van Anrooystraat 2

Telefoon:
310 9740

Fonteinkruid 23

310 8117

Sytwinde 104

310 8763

Dravik 9

310 7827

e-mail
weeknieuws@pwnootdorp.nl

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.

40e jaargang nummer 45, 27 mei 2018
Kerkdiensten op zondag 18 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. W. van Haften (Zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid)
1e collecte: Wycliffe Bijbelvertalers / Nederlands Bijbelgenootschap, 2e collecte: Jeugdwerk
Dorpskerk, 3e collecte: Renovatie Dorpskerk
10.00 uur: Ypenburg
– ds. M.E. den Dulk

Voorganger: ds. W. van Haften
Ouderling: Christiaan Vreeken

Organist: Leo Fintelman
Voorbede:

Lector: Erna Knijnenburg
Koster: Lori Tavasszy

VOORBEREIDING:
Orgelspel en mededelingen
Stilte (staande)
Aanvangslied Psalm 108:1,2 (staande)
Bemoediging en groet (staande)
EL 378:1,2,3

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Woord van bemoediging
Lied 910:1,4
Bijbellezing Zacharia 3: 1-5
Moment met de kinderen
Lied ‘Boek van de Heer’ (kinderen
gaan naar de nevendienst)
Bijbellezing Romeinen 8: 1 - 9
EL 310
Preek
Orgelspel
EL 203:1,3,4

DIENST VAN GEBEDEN EN
UITZENDING

Gebeden, eindigend met ‘Onze Vader’
Collecten en orgelspel
Slotlied 726: 1,3,4,6 (staande)
Zegen, waarna ‘Amen, amen, a-men’
(staande)

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor ontmoeting. Er is koffie, thee en limonade.

Bloemengroet
Geen vermelding i.v.m. privacy regelgeving
Weer thuis
Geen vermelding i.v.m. privacy regelgeving
Toelichting eerste collecte:
Collecte voor de Wycliffe Bijbelvertalers en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Op de zondagen 27 mei en 3 juni collecteren we voor het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers en het NBG. De opbrengst
wordt verdeeld over deze twee doelen.
De Wycliffe Bijbelvertalers ( www.wycliffe.nl ) hebben als doelstelling iedereen ter wereld een bijbelvertaling te geven in de
eigen taal. Daarbij gaat het dan vaak om heel kleine taalgebieden in streken waar een groot deel van de bevolking analfabeet is.
Door het vertalen van de Bijbel draagt Wycliffe bij aan de alfabetisering van achtergestelde groepen in de armste delen van de
wereld. Onze gemeente Nootdorp-Ypenburg is in het bijzonder verbonden met het werk van Wycliffe in Onobasulu in Papoea
Nieuw-Guinea.
Ook het NBG ( www.nederlandsbijbelgenootschap.nl ) wil de Bijbel dichterbij brengen, zodat iedereen wereldwijd de Bijbel
kan ontdekken, verspreiden en doorgeven. Dat gebeurt in Nederland (zoals de Bijbel in Gewone Taal), maar ook in andere
landen, zoals braille bijbelboeken voor Ghana, prentenbijbels voor kinderen in China en bijbels voor christenen in Irak en voor
gevangenen in Suriname.
Kopij voor het volgende nummer van weeknieuws kunt u tot donderdag vóór 19.00 uur inleveren via weeknieuws@pwnootdorp.nl.

AMBTSDRAGERS
Als wijkgemeente zijn we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Uw meedenken en uw voorbede wordt hiervoor zeer op prijs
gesteld. We vragen u namen in te dienen van personen die u geschikt vindt voor het ambt – en dat mag ook uw eigen naam
zijn. U kunt deze namen sturen naar scriba@pwnootdorp.nl (zie info) en kijk ook op www.pwnootdorp.nl
Restauratie loopt uit.
We hadden de hoop dat rond deze zondag het orgel speelklaar zou zijn…..maar zoals u merkt is dit niet het geval. De
restauratie loopt vertraging op. Vandaag is het orgel dus niet speelklaar – helaas!
We hopen dat rond 10 juni het orgel wel geïntoneerd is.

Agenda
Benefietconcert.
Op zondagmiddag 10 juni zal er een benefietconcert worden gehouden in de Dorpskerk door de jarige Cantorij, aangevuld met
leden van verschillende andere koren uit Nootdorp en Ypenburg. De Cantorij zal dan het oratorium “Schepping” ten gehore
brengen. U bent welkom om 15.45 uur.
@PWNootdorp

Kerkdiensten op zondag 3 juni
10.00 uur: Dorpskerk
– ds. A.Minnema
10.00 uur: Ypenburg
– ds. G. van Herk

Dorpskerk Nootdorp

Uw gebed wordt deze week gevraagd voor:
de
begeleidingsgroep
en
geplande
activiteiten
Gemeenteopbouw, dat Gods Geest ons leert en verbindt

voor

Waarderende

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.

