Buurtkerk:
Geen dienst

Oude Jeroenskerk:
Intrede dienst
Ds. Simon Dingemanse
10:00 uur
Voorgangers:
Ds. Simon Dingemanse
Ds. Petra van der Burg,
En Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Elco Fritzsche
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. Brandenburg,
Schiestraat 70 en dhr. Ger
van Veen, Stakman
Bossestraat 56
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Werelddiaconaat
2e Plaatselijk Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
o.l.v. Jaco van Leeuwen
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Jan Hoek
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Intrededienst
ds. Simon Dingemanse
Deze dienst live op KerkTV
en extra bijeenkomst in Groot Hoogwaak
Deze intrededienst
van ds. Simon
Dingemanse wordt
live uitgezonden via KerkTV !
De dienst is via Kerkomroep zowel te zien via
uitzendpunt Oude Jeroenskerk als via de
Buurtkerk. Later is de dienst via www.
Kerkomroep.nl ook terug te kijken.
In Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak is vandaag een speciale extra bijeenkomst in de
Recreanette om gezamenlijk deze dienst vanuit de Oude Jeroenskerk te bekijken en mee te
beleven.
Kindernevendienst
Vandaag na de dienst verzamelen de kinderen die meegaan met het uitje van de
kindernevendienst om 12.00 op het parkeerterrein naast het restaurant op het terrein van de
Willem v. d. Bergh. Om 16.00 kunnen ze opgehaald worden bij de Willemstuin in het
recreatiegebied/duinzone van datzelfde terrein. Wanneer het vervoer een probleem is,
spreek dan een van de leiding aan dan is er altijd iets te regelen.
Volgende week zondag 18 Juni (Vaderdag) is er alleen kindernevendienst in de Buurtkerk.
In de Oude Jeroenskerk worden de aanwezige kinderen opgevangen door een van de
oma‟s.
Op 25 juni is er een dienst voor jong en oud in de Oude Jeroenskerk waarin een gospelkoor
meewerkt. De kinderen mogen dan in de kerk blijven om daar niets van te hoeven missen.
In de buurtkerk is dan geen Kindernevendienst.

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. K. Koekkoek,
Katwijk a/d Rijn
Organist: Jaco van
Leeuwen

Meld u aan voor de maaltijd van dinsdag 13 juni;
aanvang 18.00 uur in “Het Windkrachthuis”!!!
Even een telefoontje naar 071-3618108 of mail: nelvdniet@ziggo.nl
Berichten per E-mail
Regelmatig wordt er een mailing verzonden per E-mail, bijvoorbeeld over speciale
kerkdiensten. Als u deze E-mail-berichten ook wilt ontvangen kunt u zich aanmelden.
Stuur een E-mail naar mailing@pkn-noordwijk.nl waarin u de Protestantse Gemeente
Noordwijk toestemming geeft uw E-mailadres te gebruiken om u te informeren over
kerkelijke activiteiten. In de E-mail ook graag uw adres en geboortedatum vermelden.
Zondagsbrief per E-mail ontvangen
Aanmelden: Mail „Zondagsbrief start‟; Afmelden: Mail „Zondagsbrief
Stop‟ naar zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl

