Vierde zondag van de herfst

14 oktober 2018, 10.00 uur

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de
Kruisheuvelkerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!
Het voorbedenboek ligt in de stiltehoek, links voorin de kerk. Hier heeft
iedereen ook de gelegenheid voor of na de dienst een kaarsje aan te
steken, of even stil te zijn. Het voorbedenboek wordt na de preek door
de diaken voorin de kerk gelegd.

Wanneer u meer wilt weten over deze gemeente, kunt u in de hal het
nieuwste kerkblad en de wijkfolder meenemen. Als u het op prijs stelt en
uw naam en adres doorgeeft aan de ouderling van dienst of aan het
pastoraal centrum, ontvangt u snel een (kennismakings)bezoek.
Wees welkom om elkaar na de dienst te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.
Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. U krijgt pastoraal
coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur.
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar!

Voorganger: ds. Arie Jan van der Bom
Organist:
Arthur Vos
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VOORBEREIDING
Orgelspel
De ambtsdragers komen binnen
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
(Gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 130: 1-3
Stilte
Bemoediging:
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
die trouw blijft de eeuwen door en nooit loslaat het werk dat Zijn
hand begon.
Groet:
V:
Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze heer
Jezus Christus door de Heilige Geest.
A:
AMEN
Drempelgebed:
V:
Hoor ons aan, Eeuwige God,
A:
HOOR NAAR ONS BIDDEN
V:
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
A:
GEEF ONS UW GENADE!
V:
Breng ons in het reine met U en met elkaar.
A:
ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN
(Gemeente gaat zitten)
De kinderen gaan naar de nevendienst.
Tijdens het aansteken van de kaars zingen wij: Lied 285
Kyriëgebed
Kyrië- en Gloriahymne: Lied 299e
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RONDOM HET WOORD
Groet:

Gebed van de zondag
1e Lezing: Deuteronomium 15: 1-11
1
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 2Dat houdt
het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft
geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder,
niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de
naam van de HEER. 3Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden.
4
Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u
zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven,5tenminste, als u hem
gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft; 6dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd
heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet
te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
7
Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal
geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet
koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8maar u moet diep in
de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9Wees niet zo
berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de
kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van
uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de
HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als
zonde worden aangerekend. 10Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt,
en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 11Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart
om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of
er slecht aan toe is.
Zingen: Lied 119: 37, 40 en 47
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2e Lezing: Marcus 10: 17-31
17
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor
hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18Jezus antwoordde: ‘Waarom
noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan
gehouden.’ 21Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding
ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan
de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en
volg mij.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
23
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24De
leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog
van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God
binnen te gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen
elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus keek hen aan en
zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is
alles mogelijk.’ 28Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles
achtergelaten om u te volgen!’ 29Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen
die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft
achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen,
huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd
die komt het eeuwige leven. 31Vele eersten zullen de laatsten zijn en
vele laatsten de eersten.’
Zingen: Lied 718
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Tijdens het orgelspel na de preek wordt het voorbedenboek door de
diaken naar voren gebracht
Zingen: Lied 843
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GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
(De kinderen komen terug uit de nevendienst,
samen met de kinderen uit de crèche)
Vanuit de kindernevendienst
Kinderlied: Is je deur nog op slot? (Tekst & Muziek: Harry Govers)
Refrein:
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr,
doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,
maar 't is er nog zo donker,
er is iets wat ik mis.
Refrein
Collecte:
1. Werelddiaconaat - wereldvoedseldag
De collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Verbeteren van de
voedselproductie in afgelegen bergdorpen in Nepal. De grond in de
bergachtige Rukum-regio levert maar voor zes tot acht maanden per
jaar voedsel op. Gevolg: 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in
Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren o.a. door de aanleg van
kweekvijvers en zo de visteelt te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen
bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen
dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
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2. voor het werk van de kerkrentmeesters
Zij zijn verantwoordelijk voor goed werkgeverschap voor onze kerkelijke
werkers en instandhouding van de kerken en andere gebouwen.
(Gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 912
Zending en zegen
A:

Orgelspel
****************
De volgende ochtenddienst in de Kruisheuvelkerk is op 21 oktober om
10.00 uur. Voorganger is dan ds. Ton Zoutman.
Kijk ook eens op onze website: www.pgleidschendam.nl
Denkt u aan de bloemenbus en de zendingsbus bij de uitgang?
De opbrengst van de zendingsbus is voor het jaarproject van de ZWOcommissie

voor de komende week
Zo 14 oktober 19.00 uur Dorpskerk Youth Group
Ma 15 oktober 19.00 uur Kruisheuvelkerk Basiscatechese
Ma 15 oktober 19.30 uur Smientstraat 14, L’veen Gemeentegroeigroep
Di 16 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Christelijke meditatie
Wo 17 oktober 9.45 uur Maartenszaal Vrouw en Geloofochtend
Wo 17 oktober 12.30 uur Dorpskerk Open kerk/Buurtbieb/Jur. spreekuur
Wo 17 oktober 19.30 uur Kruisheuvelkerk Zin-nig Café Voltooid leven
Wo 17 oktober 19.30 uur Patrijslaan 78, Leidschendam Gemeentegroeigroep
Do 18 oktober Dorpskerk Oud papier
Do 18 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Rep. Leidschendams Kerkkoor
Vr 19 oktober 10.00 uur Binnenhof De Bijbel voorgelezen
Vr 19 oktober 20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie musical Maria
7

Zin-nig Café Voltooid leven
Woensdag 17 oktober is er opnieuw een Zin-nig Café in de Kruisheuvelkerk
met als thema Voltooid leven. Een moeilijk thema waar we ons meer in wilden
verdiepen, na het boeiende Zinnig Café in april. We gingen op zoek naar een
deskundige die ons verder kan helpen. Spreker is deze avond dr. Annemarieke
van der Woude. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis
en is nu als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Ze schreef meerdere boeken over de vragen rondom de thema’s voltooid
leven en euthanasie. Let op: de koffie staat dit keer om 19.00 uur klaar en we
beginnen om 19.30 uur.
Concert Marcel Zimmer
Zondag 21 oktober is er een concert van Marcel Zimmer in de Kruisheuvelkerk.
Aanvang 16.00 uur. Entree gratis. Marcel en Lydia Zimmer hebben veel liedjes
geschreven en CD’s gemaakt. Ze zijn landelijk bekend van Opwekking en Opwekking voor Kids. Bij Mazzel Kids Praise zingen we vaak liedjes van Marcel
en Lydia Zimmer. Marcel geeft concerten voor kinderen in heel Nederland. Het
wordt gegarandeerd een leuke middag. We verwachten veel bezoekers. Dus
wees er bij! Voor meer informatie kunt u bellen: 0638139803 of mailen: mazzelkids@outlook.com
Zie ook de Facebook pagina ‘Mazzel Kids Praise’
Sponsordiner: 'Surf & turf'
Zaterdag 27 oktober is er van 18.00 tot 21.00 uur een sponsordiner ten behoeve van het restauratiefonds van de Dorpskerk. Deelname kost 25 euro. Hiervoor krijgt u een drie gangendiner inclusief aperitief en drankjes in de Dorpskerk. Aanmelden kan via: sponsordiner@delftsekade.nl of op de lijsten in de
kerk.
Running Dinner
Op zaterdag 10 november is er weer het Running Dinner in Leidschendam en
Leidschenveen.
Het Running Dinner is een leuke, gezellige manier om elkaar aan tafel te ontmoeten. Ook als je nog niet zoveel mensen kent, of graag op een ontspannen
en verrassende manier nieuwe mensen wil leren kennen is het Running Dinner
een prima gelegenheid! Iedereen kan dan ook meedoen: jong en ouder, kok of
eter, rondom deze tafel is plaats voor iedereen! Meer informatie staat in het
kerkblad en de inschrijfformulieren liggen nu in de kerken en staan op de website. Aanmelden kan tot en met 28 oktober.
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