
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

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. C. v.d. Niet, Jan van 

Henegouwenweg 20 

 

Oude Jeroenskerk: 
Doopviering 

Met muzikale medewerking 

van Bright 

 

 

 

 

 

 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Stijnie Krijger, 

Beeklaan 126 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie: 

    40DagenTijd Noodhulp 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jan van Duin 
 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 

 

Informatie: www.pkn-noordwijk.nl of www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 

 

 Als u gast 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 

 

 

 

 

 

Doopdienst 

In de Oude Jeroenskerk zal Morris Wibo Alexander, zoon van Hubert en Mariëtte van der 

Laaken en zusje van Amélie, gedoopt worden (Goudenregenstraat 22).  

 

Kindernevendienst 

Volgende week zondag 25 februari is er vanwege de voorjaarsvakantie alleen 

kindernevendienst in de Buurtkerk. Op 4 maart is er alleen in de Oude Jeroenskerk 

kindernevendienst. Als er geen kindernevendienst is, is in beide kerken materiaal aanwezig 

voor de aanwezige kinderen. 

 

Spaardoosjes voor de 40-dagentijd ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. 

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 

10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen 

onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase 

partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze 

kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en 

vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. 

Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor 

de kinderen en het versterken van hun ouders. SAVE gaat in gesprek 

met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om 

kinderarbeid te bestrijden. Vandaag worden de spaardoosjes 

uitgedeeld, om 6 weken lang te sparen voor dit doel, Spaart u weer mee? 

 

Bewust naar Pasen 

U kunt zich na de dienst weer aanmelden voor de sobere maaltijd 

op a.s. woensdag 21 februari van 18.00-19.00 uur in De Vin 
kenhof. De opgavelijst ligt op de koffietafel. U kunt zich vandaag 

ook nog via de mail aanmelden bij ds. Simon Dingemanse, 

simondingemanse@gmail.com. Er is geen vast bedrag aan 

verbonden. Een vrijwillige bijdrage naar eigen inzicht is fijn, 

maar geen voorwaarde. Aansluitend is de veertigdagenvesper van 

19.00-19.30 uur in De Vinkenhof waar iedereen, ook zonder 

aanmelding, welkom is. 

 

Brieven bezorgen 

Wilt u een paar brieven bezorgen voor de buurtkennismakingsavonden 

in de wijk Kunstenaarsbuurt? Ze liggen in de Buurtkerk klaar op de 

tafel, gesorteerd op straat. Wanneer u na de dienst een stapeltje 

meeneemt en bij de mensen in de brievenbus doet, zou dat de contactpersonen van deze 

wijk geweldig veel werk uit handen nemen. Alvast veel dank! Ds. Petra van der Burg  
 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:simondingemanse@gmail.com


  
Welkom in de viering van de eerste zondag van de veertigdagentijd 

op 18 februari 2018 in de Buurtkerk te Noordwijk 
 

 
HET GEHEIM VAN PASEN: het geheim achterna 

 

      VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 

 Welkom 

 

      Allen gaan staan 

 

 Openingslied  Lied 535: 1, 2   

 

 Bemoediging en drempelgebed 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. bij wie het voor ons goed schuilen is. 

U hoort het als mensen roepen om bescherming 

Op u kunnen wij altijd rekenen 

Neem ons mee op uw weg. Amen. 

 

      Allen gaan zitten 

 

 Kyrie    Lied 299j: 1, 2 

 

 Met de kinderen 

 

 Themalied  melodie Lied 558 

Deze veertigdagentijd 

worden wij weer ingewijd 

naar het paasgeheim geleid. 

Kyrie eleison 

 

Jezus, diep in de woestijn 

uitgedaagd God trouw te zijn, 

kiest niet voor de schone schijn. 

Kyrie eleison 

 

 

 

      HOREN 

 

 Gebed van de zondag 

 

 Eerste lezing  Genesis 9: 8 - 17 

 

 Antwoordlied  Lied 603: 1, 2, 3, 4, 5 

 

 Tweede lezing  Marcus 1: 12 - 15 

 

 Antwoordlied  Lied 542: 1, 2, 3, 4 

 

 Preek 

 

 Geloofslied  Lied 816: 1, 2, 3, 4 

 

     Kinderen komen terug in de kerk 

 

      DIENST AAN DE WERELD 

 

 Voorbede, afgesloten met gebed in stilte en Onze Vader 

 

 Collecten 

 

      OP WEG 

 

     Allen gaan staan 

 

 Slotlied  Lied 542: 1, 2, 3, 4 

 

 Heenzending en zegen 

 

 Beaming 

 

 Amen, amen, amen. 


