Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Dhr. S.C. Honing,
Bodegraven
Ouderling van Dienst
Wilma Vink
Organist:
Jan van Duin
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Joke van Ommen,
Garenhof 19

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. R. van Welie-Kaai,
Warmond
Ouderling van Dienst:
Theo Passchier
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mw. v/d Zwan,
Jan Kloostraat 26

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
o.l.v. Jaco van Leeuwen
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Jitske Stafleu
Beide kerken:
Collectes:
1e Diaconie:V luchtelingenhulp Istanbul
2e Plaatselijk Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. W. Zwaagsma,
Hillegom Pianisten: Anita
Minnema/Michiel v Essen

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist: Jaco van
Leeuwen
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Diaconie collecte voor vluchtelingenhulp Istanbul
In de periode 2010 - 2012 woonde ik, Wim Blokhuis, in Istanbul, Turkije. Ik raakte toen als
vrijwilliger betrokken bij de vluchtelingenhulp van de gezamenlijke kerken aldaar. Een
unieke samenwerking, die dateert van de 1e Irak-oorlog in 1991 en nog steeds voortduurt.
Vanwege beperkte toegang tot gezondheidszorg en sociale hulp is het leven van
asielzoekers en migranten in Turkije niet gemakkelijk. De hulp van de kerken is gericht op
het verlichten van de elementaire basisbehoeftes, zoals ondersteuning met voedsel,
onderdak, urgente medische hulp (met name aan zwangere vrouwen) en onderwijs aan
kinderen. Vandaag collecteren we voor de vluchtelingenhulp van de kerken in Istanbul. De
opbrengst zal besteed worden aan voedselcoupons om de meest kwetsbare families te
ondersteunen.
Kindernevendienst in de maand Mei
Deze is er alleen kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk. In tegenstelling tot wat er in
de kerkwijzer staat is er volgende week geen kindernevendienst in de Buurtkerk vanwege
de creatieve viering in de Oude Jeroenskerk. Op 26 Mei is er alleen kindernevendienst in
de Oude Jeroenskerk.
We hebben voor deze oplossing gekozen omdat deze periode vol bijzondere dingen zit
waardoor het lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden die beschikbaar zijn deze
periode. We hopen op uw begrip.
Inzameling voedselbank 21 mei in de Oude Jeroenskerk
Tijdens de creatieve viering met als thema: Aan tafel! Volgende week zondag in de Oude
Jeroenskerk wordt er een inzameling gehouden voor de voedselbank. Je kunt denken aan
potten groente of fruit, pasta, rijst, verzorgingsartikelen, was- en schoonmaakmiddelen.
Neem jij ook iets mee om weg te geven?
Uitnodiging vrijwilligersavond voor wijkgemeente Noordwijk
Wij zijn erg blij met het werk dat u doet voor onze wijkgemeente! Daarom willen wij u en
alle andere vrijwilligers die ook maar iets voor onze wijkgemeente hebben gedaan als
dankjewel een gezellige avond aanbieden. Op vrijdagavond 19 mei a.s. staat de deur van de
Buurtkerk vanaf 19.45 uur voor u open. Om 20.00 uur begint de avond. Dit jaar staat deze
in het teken van het thema: “Op reis”. Hoe het er precies uit gaat zien houden we als een
verrassing. Wel kunnen we zegen dat het een zeer gevarieerde, maar bovenal gezellige
avond wordt waarbij de kennis van vele onderwerpen zal worden getest. Voor de
koffie/thee/drankje en een hapje zal uiteraard worden gezorgd. Wij zouden het fijn vinden
om u – met eventuele partner – ook dit jaar weer op onze vrijwilligersavond te ontmoeten!
In verband met inkopen willen we graag weten of u ook echt komt. Daarom vragen wij u
om de antwoordstrook spoedig in te vullen en in te leveren bij Ingrid van der Meulen
(Hadriaan van Neslaan 130) of bij Corrie van Hoek (Willem van Beelenstraat 16). U kunt
het strookje ook in de collectezak doen tijdens een kerkdienst in beide kerken of zich
opgeven via de mail bij:
Mirjam (mirjamvarkevisser@hotmail.com), Ruud (rvink-hogewoning@ziggo.nl).
Theo (tpasschier@hetnet.nl), Ingrid (meulen199@zonnet.nl)
Janneke (j.marijs@kpnplanet.nl), of Corrie (cvanhoek@casema.nl),
Hartelijke groet en graag tot ziens, Wijkkerkenraad Noordwijk

Orde van dienst 14 mei 2017
Buurtkerk, Noordwijk
• Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
• Psalm van de zondag

Psalm 66:1 en 2
Breek aarde uit in jubelzangen

• Moment van inkeer – bemoediging & groet
• Gebed op de drempel

Lied 657:3 en 4
Het donker kan verbleken

• Preek
• Lied

Lied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

• Dankgebed en voorbeden

• Psalm van de zondag
Psalm 66:6 en 7
Gij die God vreest, ik zal u spreken
• Kyriëgebed afgewisseld met gezongen lied 367b
Heer, onze Heer, ontferm u over ons
• Glorialied

• Lied

Psalm 100
Juich Gode toe, bazuin en zing.

• Gebed bij de opening van de Schrift
• Schriftlezing: Handelingen 16:16-34

•Inzameling van de gaven
• Slotlied
• Zegenbede

Lied 425
Vervuld van uw zegen

Orde van dienst 14 mei 2017
Oude Jeroenskerk, Noordwijk

Welkom en mededelingen

Gebed bij de opening van de schrift

Licht – een kind steekt de kaarsen op de
avondmaalstafel aan.

Schriftlezing: Johannes 10: 1 – 21

Psalm : Psalm 33: 1 en 2
Bemoediging en Vredegroet
Drempelgebed
Lied : Psalm 33: 8
Smeekgebed voor de nood van de wereld.
Zingen Kyrie-hymne gevolgd door
Glorialied: 704
Opmaat kindernevendienst
De kinderen gaan naar hun kindernevendienst
Kinderlied

Lied: 23b
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 512: 1,2,3, 6 en 7
Gedachtenis
Gedachtenislied: Lied 961 2x
Voorbeden - stil gebed - “Onze Vader”.
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug.
Slotlied: 838
De zegen – het amen wordt door de gemeente gezongen

