
Buurtkerk: 
m.m.v. het Mirjamkoor 

o.l.v. Anita Minnema 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

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. D. Chrispijn, 

Hoogwakersbosstraat 94 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Hr. C. van Vliet, Rijnsburg 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Janne Bakkenes, 

Jan van Heusdenstraat 4 
 

 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Elco Fritzsche 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 
 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Kerk in Actie: 

    Voorjaarszendingsweek 

2
e  

Plaatselijk kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 
 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. W. Hollart 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. Broer Roolvink 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Vanaf 2 april KerkTV vanuit de Buurtkerk en 

kerkdienst in Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak op grootbeeld 

Vanaf zondag 2 april zal vanuit de Buurtkerk KerkTV worden 

uitgezonden. Via KerkTV kan iedereen, in het dorp, in Woon-

Zorgcentra Groot Hoogwaak en Jeroen, of waar ook in Nederland 

of in de wereld de kerkdiensten via beelden meemaken. Iedereen 

die om welke reden dan ook de kerkdienst eenmalig of langere tijd 

niet zelf kan bezoeken heeft toegang tot dit systeem via een 

moderne televisie (plat) met een kastje, computer, tablet of mobiele 

telefoon waar beelden op kunnen. De diensten kunnen live bekeken- 

of op een later moment bekeken worden. Vanaf dezelfde datum zal 

er op de eerste zondag van de maand in Woon-Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak om 10:00 uur een bijeenkomst worden georganiseerd 

Daar wordt met elkaar via een grootscherm gekeken, geluisterd en 

met de kerkdienst meegevierd die op dat moment in de Buurtkerk wordt gehouden. Meer 

informatie treft u in de Kerkwijzer. Vandaag is er direct na de dienst in de Buurtkerk een 

informatiebijeenkomst waar u terecht kunt met vragen. Voor verder informatie: Jan Hoek 

06-52141966, Peter Barnhoorn 071-3646531 of Cees van Duin 06-23376651. 

 
Collecte voorjaarszendingsweek 

‘Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala’ 

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met 

geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar 

vreedzame oplossingen voor conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. 

Tijdens cursussen speelt de Bijbel een belangrijke rol om de situatie zoals die is, te 

accepteren. Dankzij deze cursussen zijn de mensen in staat om conflicten in de 

samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Vandaag 

vragen we uw steun voor vrouwen en mannen in Guatemala die zich inzetten voor een 

vreedzame samenleving. Geeft u ook?  

 

Noodhulp Oost-Afrika 

Houdt het dan nooit op vraag je je af op dit soort momenten. Maar hoe terecht deze vraag 

ook is, mensen in de Hoorn van Afrika hebben hulp maar ook zeker uw gebed nu hard 

nodig. Zodat ze ook kunnen blijven geloven dat ze er niet alleen voor staan. Daarom 

hebben we als Diaconie besloten € 1000,-- over te maken, naar Kerk in Actie, voor de 

slachtoffers van deze hongersnoodramp. 

 
Actie spaardoosjes 

Vandaag worden er spaardoosjes uitgedeeld. Vanaf Pasen kunnen de spaardoosjes weer 

ingeleverd worden tot eind april 2017.  Dit kan ook op school. Wij halen ze eind april op. 

We sparen voor kinderen en jongeren in De Glind in Nederland: In Jeugddorp De Glind in 

Nederland wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis 

kunnen wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of 

verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijk of verstandelijke 

beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar 

van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzieningen 

in het dorp, zoals het zwembad, de boerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum ‘De 

Glindster’ zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, 

muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. 

Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo 

krijgen ze de kans die ze verdienen. 

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

 

Welkom en mededelingen 

 

Iedereen gaat staan 

 

Zingen psalm 25c : 1 koor, 2 allen 

 

Moment van stilte, openingswoorden en groet  

 

Zingen psalm 25c : 3 

 

Iedereen gaat zitten  

 

Inleidend woord 

 

Zingen Lied 275: 1 allen, 2 koor, 3 al, 4 kr, 5 al 

 

Bij wijze van kyrie ( beamer) 

 

Zingen Lied 558: 1, 2, 3 

 

Opmaat met de kinderen  

 

Zingen lied 784 voorzang koor, antwoord allen 

 

Dienst van de schrift 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing Marc 14 : 1 – 11 

 

Zingen lied 563 : 1, 2, 3 

 

Schriftlezing II Kor. 4 : 7 – 18 

 

Zingen lied 563 : 4 

 

Verkondiging  

 

Zingen lied 26 Uit liederen ter bemoediging.  
 
1 koor 

De vinger die je uitsteekt 

de dingen die je zegt 

gedachten die je koester 

de zaak waar je voor vecht 

de bloemen die je uitdeelt 

de blik op je gezicht, 

´t bepaalt wat je teweegbrengt: 

het duister of het licht. 

 

Refrein koor 

En de wereld ademt op 

als je laat wat overbodig is 

en de wereld ademt op 

als je doet wat nodig is 

 

3 allen 

De knipoog naar de kleuter 

het kopje thee op bed 

het pakje dat je opstuurt 

de mens waar jij op let 

de boel de boel te laten 

n uitgaan met je nicht 

´t bepaalt wat er gaat winnen: 

het duister of het licht 

 

Refrein koor 

En de wereld ademt op 

als je loslaat wat God niet 

behaagt 

en de wereld ademt op  

als je doet wat liefde vraagt 

 

5 allen 

 De toegewijde aandacht 

´t vertrouwen dat je geeft 

de eenvoud van je hand´len 

het voelen dat je leeft 

het trilt in heel de kosmos 

jouw daad als tegenwicht 

geeft net die andere wending: 

het duister of het licht 

 

Refrein koor 

 

Dienst aan de wereld  

 

Gedachtenis 

 

Gedachtenislied: 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

V: … daarom bidden wij:  G: lied 368 d 

 

Gezongen Onze Vader  (lied 1006) 

 

Koor zingt psalm 15 (Psalmen van nu) 

 

Inzameling der gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en 

de kleinste kinderen worden opgehaald uit de oppas 

 

Iedereen gaat staan 

 

Zingen slotlied 754 

 
Wegzending en Zegen    Zingen Amen lied 431 c  

 

NA AFLOOP: INFORMATIE OVER KERKTV
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Preludium: Psalm 25 - Johan van Dommele  

  

Welkom en mededelingen:  

 

Kaarsen aansteken  

 

Gemeente gaat staan   

 

Zingen: Psalm 25: 1 en 2 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed     

 

Zingen: Psalm 25: 6 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Smeekgebed voor de nood van de wereld. 

 

Zingen: Kyrie-hymne 299e 

 

Opmaat kindernevendienst  

 

Zingen: Lied 218 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing: Exodus 24:12-18 

 

Zingen: Lied 326: 1, 2, 4 en 6 

 

Schriftlezing: Lucas 9:28-36 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 543 

 

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven  

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en 

de kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppas 

 

Gemeente gaat staan 

 

Zingen: Lied 213: 1, 2 en 5 

 

Zegen - Gezongen Amen 

 

Kaarsen worden gedoofd 

Postludium  


