
Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse  

Ouderling van Dienst 

Corrie van Hoek 

Pianist: 

Get Binnendijk 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Beukers, Marente 

Marienhaven, Warmond 

 

Oude Jeroenskerk:  
m.m.v. Gospelkoor Joy uit 

Zeewolde 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds.  Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Janne Bakkenes, 

Jan van Heusdenstraat 4 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Diaconaat 

2
e  

Plaatselijk Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds.  J. Woltinge, Zwolle 

Organist: Jaco van  

Leeuwen 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 26 – 25 juni 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 

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

predikant 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

De kerkenraad 

De kerkenraad ontving bericht van het overlijden van ds. H.A. (Hein) van Bottenburg, op 

17 juni. Ds. Van Bottenburg was van 1962 tot 1967 predikant van de Gereformeerde Kerk 

van Noordwijk aan Zee. Hij werd 88 jaar. De begrafenis is geweest op vrijdag 23 juni. 

Contactadres: Rhenendael 48, 3911 RM Rhenen. 

 

Kindernevendienst 

Deze week 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 niks van te hoeven missen. 

In de buurtkerk is er geen Kindernevendienst. 

 

Wederom Zomeropenstelling Buurtkerk 

Misschien weet u het nog, dat in de zomermaanden juli en Augustus 2015 onze Buurtkerk 

op zaterdag-en zondagmiddag werd opengesteld voor belangstellenden. Deze open-deur 

middagen werden muzikaal opgeluisterd door sfeervolle achtergrondmuziek. Daar deze 

openstelling als zeer succesvol is ervaren, heeft men besloten dit in de komende 

zomermaanden weer te gaan organiseren.  

Zoals u wellicht zult begrijpen worden hier suppoosten voor gezocht! Uitgewerkte details 

worden de komende weken bekend gemaakt, maar onderstaand treft u hieronder de 

betreffende data aan, die u nu al kunt noteren, want eventuele deelname is de moeite waard 

om op deze wijze onze Buurtkerk naar buiten te brengen! 

Het betreft de volgende data: 

Za.  1  juli + Zo.  2  juli  Za.  5  augustus + Zo.  6  augustus 

Za.  8  juli + Zo.  9  juli  Za. 12 augustus + Zo. 13 augustus 

Za. 15 juli + Zo. 16 juli  Za. 19 augustus + Zo. 20 augustus 

Za. 22 juli + Zo. 23 juli  Za. 26 augustus + Zo. 29 augustus 

Za. 29 juli + Zo. 30juli  

Mogen wij op u rekenen? 

Aanmelden kan per email: rvink-hogewoning@ziggo.nl 

 

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


ORDE VAN DIENST  ZONDAG 25 JUNI 2017 Eerste zondag van de zomer 

Buurtkerk Noordwijk Viering maaltijd van de Heer 
 
Praeludium 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

Gemeente gaat staan 

Morgenlied: Lied 216 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
Vg. De Heer zij met u , A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

  Korte stilte… 

Vg. Hier staan wij aarzelend voor U, met al onze 

dubbelzinnigheid. 

A.   Vergeef ons wat niet goed is in uw ogen, 

Vg. dat wij steeds weer kunnen leven met een nieuw 

begin. A.   Stel ons in de ruimte van uw liefde. Amen. 

Gemeente gaat zitten 

 

Zingen: psalm bij deze avondmaalszondag – lied 23c 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Profetenlezing: Jesaja 62:6,7, 10-12 

 

Zingen: Lied 175 

 

Evangelielezing: Matteüs 10:26-33     

 

Zingen: Lied 981 

  

Uitleg en verkondiging…afgesloten door pianospel 

 

Zingen: Lied 840    

    

…DANKEND EN DELEND… 

 

Nodiging 

Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven  

 

Tafellied: Lied 385 

De gemeente vormt een kring… 

Tafelgebed:  
Vg. Richt uw hart op God   A.   Als bloemen naar de zon 

Vg. Laten wij Hem danken, A.  Ja, van harte danken 

wij God 

Vg. Wij danken U voor uw goede Woord vol bevrijding 

en dat U als Enige en Eeuwige rakelings dichtbij wilt 

zijn en ons leven  richting geeft. Wij danken U voor uw  

 
 

profeten die mensen hoop geven waar geen uitweg meer 

lijkt te zijn en uw trouw uitroepen. Dat U uw volk en de 

wereld voor eeuwig trouw bent en uw goedheid geen 

einde kent. U geeft inzicht in gerechtigheid en uitzicht 

op een toekomst, veelbelovend, vol van vrede. Wij 

verheugen ons in uw liefde en daarom zeggen wij 

samen: 

A. Heilig is uw Naam. 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.  

Hosanna in de hoge! 
Vg. U hebt U zelf gegeven in Jezus, Hij die in uw naam 

komt om mensen te bevrijden. Hij schenkt de goede wijn 

van de liefde en zorgt dat die niet opraakt. Hij deelt met 

klein en groot van uw goedheid en raakt ons zo reddend  

in onze ziel, 

Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het 

brood, deelde het        uit en zei: “Dit is mijn lichaam dat 

voor jullie gegeven wordt. Doe dit          telkens opnieuw 

om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de 

beker en zei: “Deze beker die voor Jullie wordt 

uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed       

gesloten wordt.” (Lucas 22:19,20) 

A. Zoals wij allen daarom, de kleinen en de groten,     

eten van hetzelfde brood en drinken van dezelfde 

wijn, Zo mogen wij allen leven uit Gods liefde voor 

ons. Wij denken aan zijn dood, wij geloven in zijn 

opstanding, Wij zien uit naar zijn toekomst. 

Maranatha. 

Vg. Laat uw Geest dan in ons midden zijn, opdat wij een 

goede gemeenschap zijn voor elkaar en voor de wereld om 

ons heen en hoor hoe wij samen bidden: G. Onze 

Vader… 

 

Vredegroet: 

Vg. De vrede van Christus zij met u allen.   

G.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand… 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn  onder pianospel 

 

Na het delen van brood en wijn kan een ieder weer naar 

zijn/haar plaats gaan. Als er kinderen bij de oppas zijn, 

kunnen zij opgehaald worden. 

 

Stilte 

 

Dankgebed 

 

OP WEG MET DE ZEGEN 

  Gemeente gaat staan 

Slotlied: Lied 687 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium 



  

                                           

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk  

Op zondag 25 juni 2017 

 

Thema van de viering: een nieuw begin 

 
In deze dienst voor jong en oud verleent het 

Godspelkoor Joy uit Zeewolde onder leiding van 

Ton Schimmel muzikale medewerking 

 

Voorafgaand aan de dienst horen we …  

 

Welkom en mededelingen  

aansteken van de kaarsen  

 

                                      gemeente gaat staan  

 

Openingslied  Kom zie, kom zie wat hier gebeurt  
 

Bemoediging en groet  

 

Stil gebed 

 

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

en  

             van de Jezus Christus, de heer 

A:  Amen 

 

                                      gemeente gaat zitten  

 

Koor zingt Votum en groet 
 

Inleidend woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Koor zingt Burden down 
 

Met de kinderen   

 

Wij horen het verhaal ‘Kikker en vreemdeling’ van 

Max Velthuijs 

  

Een nieuw begin…. Voor jong en oud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verging het Lisanne op haar vervolgopleiding? 

 

Hoe verging het oma die opeens gehandicapt 

raakte? 

 

Koor zingt Nearer  my God tot thee 
 

Uit het evangelie Lucas 19 : 1-10 

 

Koor zingt Instruments of Your peace 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Koor zingt We are not ashamed 

 

Beknopte vertaling: Wij schamen ons niet voor het 

Evangelie. Wij willen de waarheid uitdragen. Wij 

zijn toegewijd en we kiezen er voor de wereld het 

goede nieuws te brengen, het Evangelie.  

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

                                                gemeente gaat staan  

 

Koor zingt het slotlied  Vader dank U wel 

 

Uitzending en Zegen  

 

Koor zingt het zegenlied Overvloedig, geef ik u  

 
                                              doven van de kaarsen  

 
 

 
 
 


