Zondag 17 maart 2019

Voorganger : ds. Hans van Drongelen
Organist: Johan Groen

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u
zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult voelen.
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Zingen: Lied 213: 1,2.

(z.m. staande)

Bemoediging en drempelgebed:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. (drempelgebed)
Zingen: Lied 213: 5

(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld
Glorialied 868: 1,5.
De kinderen gaan naar de nevendienst
Tijdens het aansteken van de kaars zingen wij: Lied 285
DIENST VAN HET WOORD
Groet: V.: De Heer zij met u.

Allen:

Gebed bij de opening van het Woord
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Bijbellezingen
1e Lezing Oude Testament: Exodus 34: 27 - 35
27

De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze
geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig dagen en veertig
nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de
tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
29
Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet
dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30Toen Aäron en de
andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te
gaan, 31maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem
en Mozes sprak met hen. 32Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun
op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33Toen hij
uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34Steeds wanneer Mozes
voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer
naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35zagen
zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij
opnieuw met de HEER ging spreken.

Zingen Lied 322: 1,2,3.
2e Lezing Nieuwe Testament: Lucas 9: 28 – 36
28

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en
Jakobus de berg op om te bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de
aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30Opeens stonden er twee
mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31die in hemelse luister
verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten
volbrengen. 32Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze
wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem
stonden. 33Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:
‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een
voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34Terwijl hij nog aan het
spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze
werden bang toen de wolk hen omhulde. 35Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit
is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36Toen de stem verstomd was, was
Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand
wat ze hadden gezien.

Allen:
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Uitleg en verkondiging
Mediatief orgelspel
Zingen: Lied 827: 1,2,4.
DIENST van GEBEDEN en GAVEN
Gebeden: Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Tussen voorbeden en stil gebed kunt u een kaarsje aansteken
Bloemengroet en mededelingen

Collecten:

1. Werk van de diakenen

ZWO Project 2019-2020 - Een inkomen voor boeren in Pakistan

Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw. Veel
gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak onvoldoende op
om het gezin te eten te kunnen geven. In de arme regio Zuid-Punjab
ondersteunt REEDS, partnerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en
kasteloze hindoes om hun inkomsten te verhogen.
Chandian vertelt: "De kennis die ik heb opgedaan is niet alleen in mijn hoofd
maar in mijn hele lichaam gaan zitten. Ik ben er helemaal mee verweven. De
training heeft mij ook in staat gesteld contact te leggen met de veterinaire
dienst van REEDS om gratis behandelingen en vaccinaties voor de geiten te
krijgen”.
Chandian investeerde haar tijd en vaardigheden in de geitenteelt. En met veel
succes, want van 3 werden het al snel 5 geiten. Ze verkocht een van de
geitenjongen voor 9400 Rupees (ongeveer € 122 ) en kon daarvan een
medische behandeling van haar man en de schoolkosten van de kinderen
betalen. Inmiddels heeft een andere geit ook 2 nakomelingen gekregen.
Doordat Chandian gebruik maakt van verbeterde diervoeding is de
melkproductie verhoogd en de kwaliteit van de melk verbeterd. Van het
inkomen uit de verkoop van de melk, kan Chandian nu de schoolkosten van de
kinderen betalen en hen ook betere voeding geven.
Met de hulp van Kerk in Actie kunnen wij als PGLeidschendam met onze
bijdrage de partnerorganisatie REEDS ondersteunen om deze boeren te
helpen.
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2. Werk van de kerkrentmeesters
- CvK - is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap voor onze kerkelijke
werkers en instandhouding van de kerken en andere gebouwen

Terugkomst van de kinderen
Slotlied: Lied 556: 1,3,4,5.

(z.m. staande)

Uitzending en zegen
Allen:

Orgelspel
Zondag 24 maart 10.00 uur: gezamenlijke dienst Kruisheuvelkerk
Ds. Fulco de Vries Bouwstra

voor de komende week

Ma 18 maart
Di 19 maart
Di 19 maart
Di 19 maart
Wo 20 maart
Wo 20 maart
spreekuur
Wo 20 maart
Wo 20 maart
Do 21 maart
Do 21 maart
Vr 22 maart
Vr 23 maart

19.30 uur Gemeentegroeigroep
14.00 uur Kruisheuvelkerk Kaarten maken
18.00 uur Kruisheuvelkerk Vastensoep
20.00 uur Kruisheuvelkerk Christelijke meditatie
10.00 uur Kruisheuvelkerk Vrouw en geloofochtend
12.30 uur Dorpskerk Open kerk/Buurtbieb/Juridisch
19.30 uur Gemeentegroeigroep
20.00 uur Kruisheuvelkerk Thema-avond Rondom Uitvaarten
Dorpskerk Oud papier
20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie Leidschendams Kerkkoor
10.00 uur Kruisheuvelkerk Koffietijd
20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie musical Maria
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www.pgleidschendam.nl
Vastensoep
Sinds 2013 is er in de Kruisheuvelkerk iedere dinsdagavond in de 40-dagentijd
de oecumenische vastensoep. Wij vragen geen bijdrage voor de soep, maar
wel collecteren wij die avonden voor twee goede doelen, waarover meer
informatie in het kerkblad. Er zijn intekenlijsten waarop u zich kunt aanmelden
als mee-eter of als soepkok. Aanmelden kan ook via:
vastensoep@pgleidschendam.nl
Als u soep komt eten, neemt u dan een soepkom en een lepel mee? De
vastensoep begint om 18.00 uur, u bent welkom vanaf 17.30 uur.
Mazzel Kids Praise
Vanmiddag is er weer Mazzel Kids Praise van 16.00 tot 17.00 uur in de
Kruisheuvelkerk. Heb jij ook de lentekriebels? Vind je al die kleine lammetjes
en jonge eendjes ook zo leuk? En word je ook zo blij van alle bloemen die
weer bloeien? Het thema van Mazzel Kids Praise is dit keer ‘Hoop: Nieuw
leven!’ Kom je ook? Meer info: www.mazzelkidspraise.nl
Thema-avond: Rondom Uitvaarten
Woensdag 20 maart is er weer een thema-avond Rondom Uitvaarten in de
Kruisheuvelkerk. Een laagdrempelige avond waarin het gaat om u, maar
bijvoorbeeld ook uw buren te informeren. Wat kan er allemaal in een
uitvaartdienst? Welke rituelen kunnen een rol spelen? Waarbij kan een
uitvaartondernemer helpen? Hoe gaat het eraan toe op een begraafplaats of
in een crematorium? Op deze, en nog veel meer vragen krijgt u een antwoord.
Patricia Schol van Van der Helm Uitvaartzorg is aanwezig, net als onder meer
een predikant en een organist. Tijdens deze avond liggen er ook weer
vernieuwde wensenformulieren in de kerk om thuis in te vullen. Aanvang
20.00 uur.
Welkomstlunch
Zondag 24 maart is er een gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk. Na het
koffiedrinken is er een welkomstlunch voor alle mensen die nieuw zijn in onze
gemeente. Tijdens deze gezellige maaltijd met soep en broodjes, vertellen wij
graag meer over onze gemeente en is er alle gelegenheid om nader kennis te
maken. Mensen die het afgelopen jaar in Leidschendam/Leidschenveen zijn
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komen wonen, hebben een uitnodiging ontvangen. Maar iedereen die zich
nieuwkomer voelt is welkom.
Graag aanmelden via: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens het
pastorale spreekuur tel. 327 84 13.

Kaartverkoop musical Maria
Vrijdag 5 april om 20.00 uur, Zaterdag 6 april om 20.00 uur en zondag 7 april
om 14.30 uur kan iedereen genieten van de musical Maria. Een verhaal over
de kracht van liefde, gespeeld en geproduceerd door een grote groep
gemeenteleden. De kaartverkoop is intussen gestart. Een kaartje kost 10 euro,
inclusief pauzedrankje. Na de dienst te koop bij Nathalie Ros
(Kruisheuvelkerk), Joop Ledeboer (Leidraad) en Diny de Jong en Gerrie Jansze
(Dorpskerk).
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