
Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Jan van Duin 

 

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. en Mevr. Schild-van 

der Deijl, Woon-

Zorgcentrum, Groot 

Hoogwaak kamer A224 

 

Oude Jeroenskerk:  
Doopdienst 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse  

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Stijnie de Mooij-v/d 

Niet, De la Bassecour--

caanstraat 14 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e  

Diaconaat: Diakonaal 

    Havenproject Rotterdam 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. P. Ravensbergen, 

Valkenburg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

Voornemen bevestiging ambtsdragers 

De wijkkerkenraad stelt voor om de volgende personen in het ambt van ouderling 

met speciale opdracht te bevestigen: Mevr. Jorine de Klerk met als speciale 

opdracht “het ouderenpastoraat” en dhr. Peter van der Beek met als speciale 

opdracht "het jeugdwerk”. Indien er geen bezwaren vanuit de gemeente worden 

ingediend  zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 10 september 2017, 10.00 uur 

tijdens de gezamenlijke startdienst in de Buurtkerk 
 

Start Kerkkoor. 

Morgenavond  20.00 uur start in de Vinkenhof de repetitie van het Kerkkoor 

Nieuwe leden zijn van harte welkom of zomaar eens een repetitie luisteren ook dat is 

mogelijk. Tot zien in de Vinkenhof. 

 

Opening Seizoen Windkracht 3pt0 en Windkracht Jong 

Zaterdag 2 september nodigen wij jou uit om naar het Windkrachthuis te komen en elkaar 

te ontmoeten bij de reli-proeverij. Je maakt kennis met bijzonderheden van de grote 

godsdiensten zoals een gebedsslinger uit Tibet, een Yoga-oefening, een christelijk reli-

moment. Je proeft van Marokkaanse thee, salades en broden uit allerlei werelddelen. 

WindkrachtJong is er ook, dus kinderen zijn van harte welkom! (O ja, neem een kaart of 

een foto mee van je vakantie bestemming) Waar: Windkrachthuis, Hoofdstraat 8 Wanneer: 

2 september vanaf 17.00 uur – 19.00 (of wat later) Kosten: €2,50 voor iedereen vanaf 25 

jaar, gratis voor iedereen jonger dan 25 jaar. Opgave: tot en met 30 augustus via: 

windkracht3pt0@gmail.com 

 

Startzondag 

Voor de startzondag van 10 september heeft de voorbereidingscommissie lege doorzichtige 

plastic flesjes nodig met dop van 0,5 l. Wilt u ze niet weggooien maar op zondag voor ons 

meenemen? Vanaf zondag 6 augustus staat in beide kerken een verzameldoos bij de 

ingang. Alvast bedankt! 

 

Berichten per E-mail 

Regelmatig wordt er een mailing verzonden per E-mail, bijvoorbeeld over speciale 

kerkdiensten. Als u deze E-mail-berichten ook wilt ontvangen kunt u zich aanmelden. 

Stuur een E-mail naar mailing@pkn-noordwijk.nl waarin u de Protestantse Gemeente 

Noordwijk toestemming geeft uw E-mailadres te gebruiken om u te informeren over 

kerkelijke activiteiten. In de E-mail ook graag uw adres en geboortedatum vermelden.  

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl


Hartelijk welkom in de Buurtkerk 

Op zondag 27 augustus 2017 

Dienst van Schrift en Tafel 
 

 Orgelspel: Koraal Partita Jesu, meine Freude van  

                                                          J.G. Walther 

 

      VOORBEREIDING 

 

 Welkom en mededelingen 

 

      Gemeente gaat staan 

 

 Zingen: Lied 287: 1, 2, 4 

 

 Bemoediging en groet 

 

      Gemeente gaat zitten   

 

 Zingen Psalm 27: 1, 4 

 

 Inleiding op de viering 

 

      DIENST VAN HET WOORD 

 

       De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

 Gebed van de zondag  

 

 Zingen lied 305 :1  

 

 Schriftlezing Jesaja 40 : 27 - 31 

 

 Zingen Lied 146 a: 1, 2 

 

 Schriftlezing  Matt. 11: 25 - 30 

 

 Zingen Lied 146a: 5, 7 

 

 Uitleg en Verkondiging  

 

 Zingen Lied 837  

 

      Gemeente gaat staan 

 

 In Memoriam, aansluitend zingen wij Lied 961  

 

Gemeente gaat zitten 

 

       DIENST VAN DE TAFEL 

 

 Inzameling van de gaven  

 

       De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

 Zingen Lied 389 

 

 Nodiging 

 

 Tafelgebed 

 
V. De Heer is hier bij ons. 

Zijn Geest is in ons midden. 

V. De Heer is trouw. 

Wij willen trouw zijn aan Hem. 

V. Laten wij samen danken. 

Wij danken samen in vreugde. 

V… (vervolg tafelgebed) 

 

 Stil gebed 

 

 Onze Vader 

 

 Instellingswoorden 

 

 Gemeenschap van brood en wijn 

 

 Muziek en zang tijdens de maaltijd :  lied 900 

                                                                         lied 568 a 

 Dankzegging 

 

       Gemeente gaat staan  

 

       GEZEGEND DE WERELD IN 

 

 Zingen Slotlied 704 

 

 Heenzending en zegen  

 

 g: Zingen lied 431 c, gezongen Amen  

 

 Orgelspel: Nun danket alle Gott van  

                                        G.F. Kaufmann 

 

     Na afloop van de dienst bent u of jij van harte 

     welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee en 

     limonade.  

 

     Deze dienst is te beluisteren op www.kerkomroep.nl    

     en te zien op Kerktv,  

http://www.kerkomroep.nl/

