
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse  

Ouderling van Dienst 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Bas van Beek 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. A v.d. Wiel, 

Derk Bolhuisstraat 13 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. K. Koekkoek, 

Katwijk a/d Rijn  

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Hannie Gerritse, 

Hogeweg 20 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Kerk in Actie: 

    Binnenlands Diaconaat 

2
e  

Plaatselijk Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Pianist: Gert Binnendijk 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds.  Petra van der Burg 

Organist: Jaco van  

Leeuwen 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 25 – 18 juni 2017 

 

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zonadgsbrief@pkn-noordwijk.nl 

Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346 

 
Meer informatie vindt u op de website www.pkn-noordwijk.nl 

 

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse 

gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de 

predikant 

 

 

De intrededienst van vorige week zondag 

is terug te kijken via 

www.kerkomroep.nl onder de Oude Jeroenskerk 
 

Diaconaat 

Help asielzoekers die terug moeten 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen 

recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land 

van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in 

Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op 

terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van 

herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor 

gezondheidszorg of scholing. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële 

ondersteuning. De collecte opbrengst is bestemd voor het Transithuis.  In 2017 steunt Kerk 

in Aktie het Transithuis met 30.000 euro Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken! 

 

Kindernevendienst 

Deze week Vaderdag) is er alleen kindernevendienst in de Buurtkerk. In de Oude 

Jeroenskerk worden de aanwezige kinderen opgevangen door een van de oma’s. Volgende 

week is er een dienst voor jong en oud in de Oude Jeroenskerk waarin een gospelkoor 

meewerkt. De kinderen mogen dan in de kerk blijven om daar niks van te hoeven missen. 

In de buurtkerk is dan geen Kindernevendienst. 

 

Wederom Zomeropenstelling Buurtkerk 

Misschien weet u het nog, dat in de zomermaanden juli en Augustus 2015 onze Buurtkerk 

op zaterdag-en zondagmiddag werd opengesteld voor belangstellenden. Deze open-deur 

middagen werden muzikaal opgeluisterd door sfeervolle achtergrondmuziek. Daar deze 

openstelling als zeer succesvol is ervaren, heeft men besloten dit in de komende 

zomermaanden weer te gaan organiseren.  

Zoals u wellicht zult begrijpen worden hier suppoosten voor gezocht! Uitgewerkte details 

worden de komende weken bekend gemaakt, maar onderstaand treft u hieronder de 

betreffende data aan, die u nu al kunt noteren, want eventuele deelname is de moeite waard 

om op deze wijze onze Buurtkerk naar buiten te brengen! 

Het betreft de volgende data: 

Za.  1  juli + Zo.  2  juli  Za.  5  augustus + Zo.  6  augustus 

Za.  8  juli + Zo.  9  juli  Za. 12 augustus + Zo. 13 augustus 

Za. 15 juli + Zo. 16 juli  Za. 19 augustus + Zo. 20 augustus 

Za. 22 juli + Zo. 23 juli  Za. 26 augustus + Zo. 29 augustus 

Za. 29 juli + Zo. 30juli  

Mogen wij op u rekenen? 

Aanmelden kan per email: rvink-hogewoning@ziggo.nl 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:rvink-hogewoning@ziggo.nl


PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

orde van dienst zondag 18 juni 2017, eerste zondag na Trinitatis, Buurtkerk 
 

Praeludium 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed:  

Lied 217 - De dag gaat open…       

 

Korte stilte… 

 

Groet en bemoediging 

Vg. De Heer zij met u      

A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer    

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid        

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Psalm bij de thematiek van deze zondag:  

Lied 146c:1,2,5 - Alles wat adem heeft… 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld: Thuisloos  

afgesloten met lied 301k - Kyrie… 

 

Glorialied:  

Lied 713:1,3,5 - Wij moeten Gode zingen… 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen  

 die daarna naar hun eigen ruimte gaan  

 

Profetenlezing: Jesaja 5:8-16 

 

Zingen: Lied 1001 - De wijze woorden… 

 

Evangelielezing: Lucas 16:19-31 

 

Zingen: Lied 718 - God, die leven… 

 

Uitleg en verkondiging, afgesloten door orgelspel 

 

Zingen: Lied 1005 – Zoekend naar licht… 

 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte 

 

Zingen: Lied met de kinderen (AWN III,19) - Als je 

geen liefde hebt voor elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

    zullen de tranen niet drogen. 

    Als je het leed in de wereld niet ziet, 

    worden Gods woorden verbogen.   Refrein… 

 

3. Als je geen oog hebt voor gemis, 

    als je geen brood weet te delen, 

    denk dan aan Jezus die brood en die vis 

    uit liefde deelde met velen.   Refrein… 

 

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

    is er geen hoop meer op zegen. 

    Kinderen, maak de liefde toch waar; 

    schrijf het op alle wegen:   Refrein… 

           

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 423 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Orgelspel 



Orde van de Eredienst 18 juni 2017 

Oude Jeroenskerk  Noordwijk 
 

Preludium 

 

Welkom en mededelingen 

 

Licht  – een kind steekt de kaarsen op de 

avondmaalstafel aan. 

 

(gemeente gaat staan)  

 

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 
 

Bemoediging en Vredegroet 

Drempelgebed  

 

Zingen: Psalm 27: 4 

(gemeente gaat zitten) 

 

Smeekgebed voor de nood van de wereld 

 

Zingen: Kyrie en Gloria 299
e
 

 

Opmaat kindernevendienst 

 

Zingen: Lied 822 (2x)  

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

- Schriftlezing Jesaja 5:8-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 718 

 

- Evangelielezing Lukas 16:19-31 

 

Zingen: Lied 313: 1 en 5 

 

Verkondiging  

 

Zingen: Lied 912 

  Allen:  1   2       4           6 

  Vrouwen:     3 

  Mannen:                 5 

 

Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

Kinderen komen terug 

 

Zingen: Lied 146c: 1, 2 en 3  
 

Zegen – gezongen Amen 

 

Postludium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


