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Startzondag 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

10.00 uur Voorgangers: 

Ds. Petra van der Burg, 

ds. Simon Dingemanse en 

ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Ruud Vink 

Pianisten: 

Anita Minnema en  

Michiel van Essen 

 

Organist: 

Chris Faddegon 

 

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./mevr. Bernard, Groot 

Hoogwaak 109 en dhr. 

Koos Passchier, 

Biezenland 5 

 

Oude Jeroenskerk:  
Geen dienst 

 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 

 

Buurtkerk: 

Collectes: 

1
e  

Diaconaat 

2
e  

Kerk in Actie: 

    Landelijk Jeugdwerk JOP 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. P. Ravensbergen, 

Valkenburg 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger 

Ds. Simon Dingenmanse 

Organist:  

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

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

                                                             predikant 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

Huwelijksjubileum 

 

 

 

 

Trouwdienst 

Op zaterdag 16 september hopen Huibert van der Bent en Stephanie van Duyn, Kerkhofpad 

33, met elkaar in het huwelijk te treden. De trouwdienst zal plaatsvinden om 14.00 uur in 

de Buurtkerk. Voorganger is ds. Simon Dingemanse en de muzikale medewerking is van 

Bright. 

 

Waar generaties elkaar ontmoeten 

Vandaag collecteren we voor JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Met uw 

bijdrage kan de ontmoeting tussen generaties in de kerk gestimuleerd worden. In het 

dagelijks leven komen jonge en oudere mensen elkaar regelmatig tegen en vinden er soms 

leuke en interessante ontmoetingen plaats. Bijvoorbeeld omdat kinderen vragen hoe het in 

de oorlog was ,of ze iets van God merken? Zomaar wat vragen die jongeren stelden aan een 

ouder gemeentelid. Er ontstaan soms mooie gesprekken als oud en jong elkaar in de kerk 

ontmoeten. Alleen jammer dat deze gesprekken juist in de kerk zo weinig voorkomen. 

JOP, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. 

 

Najaarsmarkt Noordwijk 

Zaterdag 16 september organiseert de Protestante Gemeente Noordwijk wijkgemeente 

Ichthus een najaarsmarkt. De markt bestaat uit een grote rommelmarkt met onder 

andere prachtige boeken, CD’s, kleding, speelgoed, glaswerk, elektrische apparaten, 

brocante. Daarnaast zijn er verse bloemen, is er een rad van avontuur en kun je je auto laten 

wassen. Voor de koffie of lunch hoeft men niet naar huis, er is een gezellige koffie- en 

lunchhoek. De opbrengst is bestemd voor project Jetty en de eigen gemeente. De gezellige 

markt wordt gehouden in en om de Ichthuskerk, Houtkrocht 2 in Noordwijk en is geopend 

van 9.00 tot 15.00 uur. Iedereen hartelijk welkom!  

www.facebook.com/najaarsmarktichthus 

 

Passage, Christelijk - maatschappelijke vrouwenbeweging. 

Op donderdag 14 september 2017 wordt de Passage avond verzorgd door de heer  

K. Snijders uit Ter Aar. U kunt genieten van het dia klankbeeld: “Gij gaaft het al.”  

Het bestuur van Passage nodigt leden en belangstellenden uit te komen naar 

de “Vinkenhof.” De avond is van  8  tot  10 uur.  Voor meer formatie kunt u bellen  

of mailen naar Bep van Veen.  Tel. 3615102, e-mail: g.vveen@hetnet.nl  
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