Buurtkerk:
Geen dienst

Oude Jeroenskerk:
Gezamenlijke dienst
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Gerleen Bosma
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mw. Janne Bakkenes,
Jan van Heusdenstraat 4
Mevr. J.J. van der ZwartHoek, Bonnikeplein 105

Beide kerken:
Collectes:
1e Diaconaat
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Ria Schultheiss
Organist: Jan van Duin

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. W. Hollart
Organist: Jaco van
Leeuwen

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 16 – nummer 29 – 16 juli 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
Kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie is er in een van beide kerkgebouwen kindernevendienst.
Op 16 Juli is dat in de OJK
Op 23 en 30 Juli is dat in de Buurtkerk.
Op 6 aug. Is er in de OJK kindernevendienst.
Op 13 aug. Is er in de Buurtkerk kindernevendienst.
Op 20 aug. Is er in de OJK kindernevendienst.
Vanaf 27 Aug. Zal er weer in beide kerkgebouwen kindernevendienst zijn omdat de
kinderen dan weer naar school gaan. In beide kerken is er materiaal aanwezig voor de
aanwezige kinderen als er geen kindernevendienst is. In de OJK nemen de oppas oma’s de
kinderen mee naar het Jobshuis.
30 juli 2017 Hydepark (voorheen Rooseveldthuis)
Steunfonds
Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl.
Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig
hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.
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. 15 juli + Zo. 16 juli
Za. 12 augustus + Zo. 13 augustus
Za. 22 juli + Zo. 23 juli
Za. 19 augustus + Zo. 20 augustus
Za. 29 juli + Zo. 30 juli
Za. 26 augustus + Zo. 29 augustus
Za. 5 augustus + Zo. 6 augustus
Mogen wij op u rekenen?
Aanmelden kan per email: rvink-hogewoning@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

ORDE VAN DIENST ZONDAG 16 JULI 2017
Vijfde zondag na Trinitatis
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Praeludium:
Aria prima - J.J. de Neufville (1684-1712)
De kinderen komen terug en we zingen met hen:
Welkom en mededelingen
OP EN OVER DE DREMPEL…
Een van de kinderen steekt de kaarsen aan
(gemeente gaat staan)
Morgenlied en gezongen drempelgebed:
Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Groet en bemoediging
Vg. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen.
(gemeente gaat zitten)
Psalm van de zondag:
Lied 27:1,7 Mijn licht, mijn heil is Hij

Liedje van groeien en bloeien
(t. Simon Dingemanse m. Psalm 100)
Zoals het zaad in goede grond,
zo vallen woorden uit Gods mond
en zoeken vrucht in ons bestaan,
opdat wij groeien, bloeien gaan.
En als je groeien, bloeien gaat,
dan word je zelf een levend zaad
en deel je van wat leven is,
omdat het je gegeven is.
…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Slotlied: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 301f (beurtzang vg. en gem.)
Glorialied: Lied 305 Alle eer en alle glorie
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan
Profetenlezing: Jesaja 55:6-13
Zingen: Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Evangelielezing: Matteüs 13:1-23
Zingen: Lied 764 Een zaaier ging uit om te zaaien
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren

Wegzending en zegen gezongen AMEN
Postludium:
Dialogue sur les Mixtures – Jean Langlais
(1907-1991) (uit Suite Brève)
Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee en
limonade in het koor!
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 of de website www.pkn-noordwijk.nl
raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl.
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