
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

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:  
Mevr. Lenie Schouten-

Dekker, Hondsdrafhof 2, 

Voorhout 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. S. ten Heuw, Leiden 

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. van der Meulen-

Verloop, Clusiusweg 84 

 

Beide Kerken: 

Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Hervormingsdag 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
ZWO-zondag 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. B. Roolvink, Voorhout 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
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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 

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

                                                             predikant 

Pastoraat  

 

 

 

 

 

Collecte hervormingsdag 

Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte 

staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, 

OTS. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Aktie, zodat OTS meer 

vrijwilligers en voorgangers kan opleiden en toerusten. 

 

Jeugdkapel 

Vanochtend, 29 oktober, is er weer Jeugdkapel. Deze keer geven de jongeren van onze 

GJV de Jeugdkapel. Vandaar dat de viering op de GJV Zolder gehouden wordt. De 

Jeugdkapel heeft, helaas, geen vaste leiding meer. Daarom zoeken we per keer twee 

mensen die een viering met de jongeren willen houden. Bent of kent u iemand die graag 

Jeugdkapel wilt geven? Laat het weten aan Peter, via: petervdbeek87@gmail.com  

 

Algemene kerkenraad 

De algemene kerkenraad ontving bericht van het overlijden van ds. C. (Kees) Warner, op 

22 oktober. Ds. Warner was van 1966 tot 1973 predikant van de Gereformeerde Kerk in 

Noordwijk. Hij werd 84 jaar. De begrafenis is geweest op vrijdag 27 oktober. 

Correspondentieadres: Menstraat 30A, 7411 EZ Deventer. 

 

Gelegenheidskoor 

Op zaterdagochtend 4 en 11 november zullen er van 10.00-12.00 uur twee open 

koorrepetities in de Oude Jeroenskerk worden gehouden o.l.v. Jaco van Leeuwen waarin 

een aantal Lutherliederen wordt ingestudeerd. Aanmelding graag vóór 1 november bij Cor 

van der Niet, email cjvanderniet@casema.nl, 071 3610989. 

 

Studenten halen geld op 

Volgende week zaterdag 4 november organiseren studenten in de Buurtkerk van 12:00 tot 

16:00 uur workshops om geld op te halen voor een goed doel in Afrika. 

 

Toerustingsavond vrijwilligers pastoraal bezoekwerk 

Maandagavond is er een toerustingsavond voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het 

pastorale bezoekwerk. Ook zij die hierin wellicht een bijdrage willen gaan leveren, van 

harte welkom! Aanvang 20.00 uur in de Vinkenhof. De leiding ligt in handen van Petra van 

der Burg, Anita Minnema en Simon Dingemanse. 

 

Film: Storm, letters van vuur 

Dinsdagavond 31 oktober is er in de Vinkenhof in het kader van het Lutherjaar de film 

Storm, letters van vuur. Een spannende film voor jong en oud! Aanvang 20.00 uur. Kom 

vooral meekijken! 

 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:petervdbeek87@gmail.com
mailto:cjvanderniet@casema.nl


  

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 
Orde van dienst zondag 29 oktober 2017,  

Zesde zondag van de herfst, Buurtkerk 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied:  

Lied 971 – Zing een nieuw lied…      

 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
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. 

Korte stilte… 

Vg. U, Enige, zie ons aan met uw goedheid, 

A.   laat uw licht van liefde op ons vallen. 

Vg. Wij weten dat wij leven met vallen en opstaan, 

A.   doe ons dan steeds weer opstaan   

       om te leven op uw weg van vrede. Amen.        

 

(gemeente gaat zitten) 

Psalm van de zondag:  

Lied 119:1,3  – Welzalig wie de rechte wegen gaan… 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

afgesloten met lied 301f – Heer, ontferm U  

 

Glorialied: Lied 309 – Zing nu verheugd…  

alleen eerste vier regels (canon) 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften, afgesloten met 

lied 333 – Kom, Geest van God… 

 

Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan…  

   
Profetenlezing: Deuteronomium 6:1-9 

Zingen: Lied 81:1,7,8,9 – Jubel God ter eer… 

 

Evangelielezing: Matteüs 22:34-46 

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

 

Uitleg en verkondiging  
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 791 – Liefde, eenmaal uitgesproken… 

 

 

De kinderen komen terug…en samen zingen: 

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN III,19) 

 
 

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… 

 

…DANKEND EN DELEND… 

Moment van gedachtenis 

Gedachtenislied: Uit de oude bundel lied 178 vers 7: 

“Ruwe stormen mogen woeden” 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden…  

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade 

achter in de kerk 

 

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl



  

Liturgie voor de viering op de zesde zondag van de herfst 

op 29 oktober 2017 om 10.00 uur in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 
 

 
James Tissot, The Prodigal Son in Modern Life.  

The Return, 1882. 

 

                     DE VOORBEREIDING 

 

Preludium 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen op de avondmaalstafel 

(De gemeente gaat staan) 

 

Openingszang 

Lied 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan  

                                                         couplet 1, 2 en 4  

 

Handdruk 

 

Inkeer en verstilling  

 

Bemoediging en groet 

 

Gedicht (De gemeente gaat weer zitten) 

J.A. dèr Mouw, “Oktober”, uit: Je bent de wolken en je 

bent de hei, Amsterdam 2008, p. 37.  

 

Kyrie  

V: (…) voor politici die zich zonder rechten tot heer 

maken.  

G: Lied 367d Kyrie eleison 

V: (…) voor het dier dat niet kan zeggen wat het niet wil. 

G: Lied 367d Kyrie eleison 

V: (…) voor zieken die lijden aan hun lichaam. 

G: Lied 367d Kyrie eleison 

V: (…) voor mensen die van wapens en retoriek meer 

verwachten dan van woorden en liefdedaden.  

G: Lied 367d Kyrie eleison 

Gloria 

Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer  

                                                        vers 1, 2 en 6 

 

Kindermoment 

 

Kinderlied  

Lied 219 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

                       RONDOM DE SCHRIFTEN 

 

Gebed bij de opening van de bijbel  

 

Oudtestamentische lezing                                       

2 Kronieken 36:14-23 uit de Groene Bijbel 

 

Zang         

Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede  

                                                          couplet 1, 2 en 4 

 

Nieuwtestamentische lezing                  
Lucas 15:11-32 uit de Groene Bijbel  

 

Zang         

Lied 538 Een mens te zijn op aarde couplet 1, 2 en 3 

 

Preek 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zang 

Lied 912 Neem mijn leven, laat het, Heer  

                                                   couplet 1, 2, 4 en 5 

                       GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden telkens beantwoord met Lied 

368j Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!, stil 

gebed en gezamenlijk gesproken „Onze Vader‟  

 

Inzameling van de gaven 

 

De kinderen komen terug in de kerkzaal 

 

Slotzang (De gemeente gaat staan) 

Lied 418 God, schenk ons de kracht couplet 1, 2 en 3  

 

                         ZENDING EN ZEGEN 

 

Heenzending en zegen 

V: (…) zij met u allen.          

G zingt: A-men. 

 

De kaarsen worden gedoofd. 

 

Postludium  

 

Begroeting bij het portaal van de kerk 

 

Verwijzing 

Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door naar de 

website www.suzantenheuw.nl te gaan waar de preek 

onder de rubriek „Preken‟ zal worden gepubliceerd.  

http://www.suzantenheuw.nl/

