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Advent  

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Sandra van der Niet 

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:  
Mevr. T. Kuiper-Lameris, 

Dreefkant 40  
 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

Bloemengroet: 

Mw. Benschop WZC 

Jeroen kamer 60 
 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 

Floris van Leeuwen, gitaar 
 

Beide Kerken: 

Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

     Pastoraat 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. M. Burema, 

Alphen a/d Rijn 

Organist: Bas van Beek 
 

Oude Jeroenskerk: 
Opname EO 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 50 – 10 december 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 

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

                                                             predikant 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst 

Volgende week is er geen kindernevendienst in beide kerkgebouwen. In de Oude 

Jeroenskerk is er een dienst voor jong en oud waarbij de kinderen in de kerk blijven. Er 

worden tv-opnames gemaakt voor de EO. 

 

Toelichting op bloemstuk in de Oude Jeroenskerk in de adventsperiode  

Door de chaos  van onze verscheurde  wereld wordt  ons verlangen naar de vredevorst 

versterkt.Dit wordt verbeeld door een grote schijf (boomschijf met scheur). Deze verbeeld 

de aarde en  daarbij ligt een bloemschikking die  de chaos  verbeeld   

 

Activiteiten Diaconaal Project Jetty 

Kerstworkshop donderdag 14 december om 19.30 uur in de Ichthuskerk Houtkrocht 2 2201 

PJ  te Noordwijk. U kunt een kerststukje maken onder deskundige leiding. Kosten € 25,- 

materiaalkosten zijn hierbij inbegrepen. U hoeft zelf niets mee te nemen. Er kunnen max. 

15 mensen aan deelnemen. vol is vol. Info en aanmelden: Janneke Marijs: 

j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807. Opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan 

Diaconaal project Jetty. 

 

TV-kerstdienst in de Oude Jeroenskerk 

Volgende week zondag 17 december  zal de EO de kerstdienst opnemen in de Oude 

Jeroenskerk. U heeft daar al uitgebreid in de laatste Kerkwijzer over kunnen lezen. 

We willen graag nog een aantal huishoudelijke mededelingen met u delen: 

 U wordt verzocht alleen de toegang via het Zuiderportaal (normale toegang) te 

gebruiken. 

De toegang door het Jobshuis wordt alleen gebruikt door de televisie e.d. 

 De deuren van de kerk gaan al open om 9.15 uur en sluiten om 9.50 uur. 

Na die tijd is het niet meer mogelijk de kerk te betreden. Dus kom graag op tijd! 

 Bij de ingang wordt u ontvangen door de gastvrouwen die u naar uw plaats in de 

kerk zullen begeleiden  c.q. uw plaats zullen wijzen. 

 De opnames zullen starten om 10.00 uur en om ongeveer 11.15 uur eindigen. 

 Daarna zal alleen de uitgang van het Zuiderportaal open zijn als uitgang. 

 Zoals in het laatste Kerkwijzer staat vermeld, kunnen we – helaas – niet voor een 

lekker kopje koffie, thee en limonade zorgen. Onze excuses daarvoor.  

Wij kijken uit naar een mooie dienst die we met elkaar, ook met u, tot een onvergetelijke 

kerstdienst met als thema “Samen voor Vrede” maken. Dank voor uw medewerking hierin. 

 

Kerkmuziek 

In de kerkwijzer van december zijn in de bijdrage Kerkmuziek van Jaco van Leeuwen, per 

ongeluk wat spaties weggevallen. Hierdoor is het stuk op sommige punten lastig leesbaar. 

Mocht u een beter leesbare versie wensen, dan kunt een mail sturen naar kerkwijzer@pkn-

noordwijk.nl. 

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


 

Buurtkerk zondag 10 december 2017 Advent II Dienst van Schrift en Tafel  
                          Aan deze dienst verleent de zangeres Nathalie Hoek muzikale medewerking 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen  

 

Gemeente gaat staan 

 

Zingen Lied 437 : 1 voorzang, 4, gemeente, 5 

voorzang, 6 gemeente 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:. die trouw is tot in eeuwigheid 

A: en niet loslaat het werk van zijn handen 

V: Genade zij u en vrede van God, de Vader en van 

Jezus Christus, onze Heer 

A: Amen.  

 

K. Ontsteken van de twee adventskaarsen 

 

V: Drempelgebed  

 

Heer God, in deze donkere wereld zien wij uit naar 

uw licht, 

in onze gescheurde levens, verlangen we naar uw 

liefde, 

Daarom bidden wij, 

wijs ons de weg uit het duister 

en breng ons thuis in uw vrede 

Voedt en versterk ons met brood en met wijn,  

Want u bent de God die ons redt.  

 

Amen 

 

Gemeente gaat zitten   

 Inleiding op de viering 

 

Zingen Psalm 77: 1, 2 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

 Schriftlezing Jesaja 40 : 1 - 11 

 

Zingen Lied 439 : 1 voorzang, 2 allen 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zang ‘He shall feed his flock’ uit de Messiah van Handel 

 

In memoriam  

 

Zingen lied 886 Abba Vader U alleen,  

 

Voorbeden 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Inzameling van de gaven, tijdens de collecten wordt 

de tafel klaargemaakt 

 

Gebed over de gaven 

 

Zang ‘Come Thou, dear redeemer’, C. Franck  
 

Uitnodiging 

Wij vormen een kring 

Tafelgebed 

 

Zingen lied  435 :1 

 

Instellingswoorden 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Vredegroet 

 

Zingen lied 435 : 2 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Voorzang tijdens de maaltijd lied 442 

 

Dankzegging 

 

Gemeente gaat staan  

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 800 : 1, 2, 3, 4 

 

Heenzending en zegen G: gezongen Amen 

 

Zang ‘Christbaum’ van Peter Cornelius 

 



 

ORDE VAN DIENST   

Zondag 10 december 2017 

Tweede zondag van Advent                    

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

 

Kleur: paars – inkeer en soberheid 

Vg: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

 

Preludium: The Queenes Alman (mel. lied 439)  

– William Bird (ca 1540-1624) 

Welkom en mededelingen door de diaken van dienst 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

(gemeente gaat staan) 

Gezongen drempelgebed: Hier in de stilte… 

(t. Simon Dingemanse; m. Abide with me, lied 247) 

 

Hier in de stilte zoeken wij U, Heer, 

wij slaan met schroom voor U de ogen neer. 

Zie ons toch aan met goedheid en geduld, 

geef dat uw liefde onze harten vult. 

 

Hier in de stilte zoeken wij uw licht, 

komen wij samen voor uw aangezicht.   

Wees in ons midden, zegen ons bestaan, 

dat wij door U de goede wegen gaan. 

 

Groet en bemoediging 

Vg. De Heer zij met u   G.   Ook met u zij de Heer 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer   

G.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid   

G.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

Psalm van de zondag: Lied 80:1,7 O God van 

Jozef…  

 

Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan… 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld  

afgesloten met lied 1003 Stil is de straat overal   

in beurtzang: 1,2-vg; 3-vr; 4-m; 5-a; refr. allen;  

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Profetenlezing: Jesaja 40:1-11      

Zingen: Lied 103c:1,3,4 Loof de koning…  

 

Evangelielezing: Johannes 1:19-28    

Zingen: Lied 528 Omdat Hij niet ver wou zijn… 

beurtzang: 1-vg; 2-vr; 3-m; 4-vg; 5-a; refr. a  

 

Uitleg en verkondiging 

Zingen: Lied 439 Verwacht de komst des Heren…  

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Moment van gedachtenis, afgesloten met het lied: 

 

Ik zie een poort wijd open staan, 

waardoor het licht komt stromen 

van Jezus’ kruis, waar ‘k heen mag gaan 

om vrede te bekomen. 

 

Refr.: Genade Gods, zo rijk en vrij, 

 die poort staat open, ook voor mij. 

      Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. 

 

Die poort is er voor iedereen, 

Gods liefde geldt voor allen, 

zij haast zich over grenzen heen 

met reddend welgevallen.     Refr… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven   

ondertussen komen de kinderen terug… 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 438 God lof! Nu is gekomen…   

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium: Valet will ich dir geben – J.S. Bach  

 (mel. Hoe zal ik U ontvangen, bundel 1938) 

Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee 

en limonade in het koor! 

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 of de website www.pkn-

noordwijk.nl raadplegen.  

Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/

