
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. K. Zwart, Oegstgeest 

Ouderling van Dienst 

Susanne Blok 

Organist: 

Jan van Duin 

 

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. S. de Ruijter-

Dabetic, Egbert de 

Grootstraat 10 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist: 

Leonard Sanderman 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. van Eck, 

Bonnikeplein 49 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Diaconaat: 

    Roosevelthuis 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. M. Zebregs, 

Valkenburg 

Organist: Chris Faddegon 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 31 – 30 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 

 

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 

 

Volgende week zondag gezamenlijk KerkTV kijken in Recreanette Groot Hoogwaak 

Volgende week zondag, 6 augustus, is er om 10:00 uur weer een bijeenkomst in de 

Recreanette van Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak waar gezamenlijk naar de 

kerkdiennst vanuit de Buurtkerk gekeken kan worden. Na afloop is er gezamenlijk koffie 

drinken. 

 

Kindernevendienst 

Tijdens de zomervakantie is er in een van beide kerkgebouwen kindernevendienst. 

Op 6 augustus is er in de Oude Jeroenskerk kindernevendienst. 

Op 13 augustus is er in de Buurtkerk kindernevendienst. 

Op 20 augustus is er in de Oude Jeroenskerk kindernevendienst. 

Vanaf 27 augustus 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 Oude Jeroenskerk nemen de 

oppas oma’s de kinderen mee naar het Jobshuis. 

 

Morgen optreden Noord-Iers studienstenorkest 

morgen zal een uit Noord Ierland afkomstig studentenorkest, bestaand uit maar liefst 55 

leden, een optreden verzorgen in de Buurtkerk. Het orkest zal zowel klassieke als moderne 

muziek vertolken. Te denken valt aan muziek van de componisten Mozart en Vivaldi, maar 

ook populaire hedendaagse muziek zoals Diamonds are Forever of the tune uit Games of 

Thrones  wordt gespeeld. Het North East Northern Ireland Youth Orchestra brengt niet 

alleen maandag maar ook  dinsdag een bezoek aan Noordwijk . Maandag om 15.30 uur 

verzorgt het orkest haar eerste optreden in de Buurtkerk aan de Hoofdstraat 10, een dag 

later om 15.00 uur een tweede optreden voor het Pannenkoekhuisje Noordwijk aan de Kon. 

Wilhelmina Boulevard 15.  Beide optredens zijn gratis toegankelijk.  

 

Startzondag 

Voor de startzondag van 10 september heeft de voorbereidingscommissie lege doorzichtige 

plastic flesjes nodig met dop van 0,5 l. Wilt u ze niet weggooien maar op zondag voor ons 

meenemen? Vanaf zondag 6 augustus staat in beide kerken een verzameldoos bij de 

ingang. Alvast bedankt! 

 

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 

 

 

 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl


 

 

 

Zevende zondag van de Zomer 30 juli 2017 

Orde van dienst Noordwijk Buurtkerk 

 

 Orgelspel 

Preludium en Fuga in E moll  

                               Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

Pastorale                Charles Wesley (1757-1834) 

 

      VOORBEREIDING 

 

 Welkom en mededelingen door ouderling van 

dienst 

 

      Gemeente gaat staan 

 

 Moment van inkeer 

 

 Bemoediging en groet 

v    Onze hulp is de Naam van de HEER 

a    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 

HEEFT 

             v    Genade en vrede voor u allen 

a    GODS GEEST ZIJ IN ONS MIDDEN 

 

 Gebed op de drempel 

v   Trouwe God 

      alle harten liggen voor u open 

      alle verlangens zijn u bekend 

      en voor u bestaan geen geheimen 

a    DOORZIE ONZE ZIEL 

      MET UW LIEFDE 

      EN ZUIVER ONZE HARTEN 

      DOORADEM ONS MET UW GEEST 

      OPDAT WIJ U VOLUIT LIEFHEBBEN 

      EN WIJ UW NAAM ALLE EER 

AANDOEN 

      AMEN 

 

 Lied van Gods aanwezigheid Lied 275 vers 1, 4 

en 5 
 

       Gemeente gaat zitten 

 

 Kyrie & Gloria 

ingeleid door een smeekgebed 

gevolgd door het glorialied:  Lied 304 

 

 Gebed bij de opening van de Schrift 

v …… (gebed) 

Door Christus, onze Heer 

a AMEN 

     DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

      Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst; zij 

nemen 

      lichtjes mee vanuit de kerk 

 

 Eerste lezing  1 Koningen 3, 5 en 7-12  

 

 Antwoordpsalm  Lied 119 vers 47 en 48 

 

 Evangelielezing  Matteüs 13,44-52 

 

 Acclamatie na de lezingen Lied 339a 

 

 Uitleg en verkondiging 

 

 Lied bij de preek      Lied 313 

 

      GEBEDEN EN GAVEN  

 

 Gedachtenis 

 

 Gedachtenislied Lied 961 

 

 Gebeden 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

 

 Inzameling van gaven 

 

      Ondertussen komen de kinderen terug uit de 

nevendienst 

 

      ZENDING EN ZEGEN 

 

      Gemeente gaat staan 

 

 Slotlied   Lied 903 vers 1, 4 en 6 

 

 Zegen 

a AMEN (gezongen) 

 

 Orgelspel 

Fuga in C        G.F. Handel (1685-1759) 

 

 

 

 



 

ORDE VAN DIENST ZONDAG 30 JULI 2017 

Zevende zondag na Trinitatis Oude Jeroenskerk Noordwijk 

 
 

Praeludium: J.S. Bach - Praeludium in h-moll, BWV 544i 

 

Welkom en mededelingen 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

 

Gemeente gaat staan 

Morgenlied en gezongen drempelgebed:  

Lied 217 De dag gaat open…   

 

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 92:1,2,3 Waarlijk, dit is rechtvaardig… 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld,  

afgesloten met lied 301k  (beurtzang vg. en gem.) 

 

Glorialied: Lied 713:1,3,5 Wij moeten Gode zingen… 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen  

 

Profetenlezing: 1 Koningen 3:5-12      

Antwoordpsalm:  

Lied 119:1,7,13 Welzalig wie de rechte wegen gaan  

Evangelielezing: Matteüs 13:44-52    

Zingen: Lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven 

 

Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel: R. Schumann - Adagio in H-dur, op. 56, 

no. 6 

 

Zingen: Lied 896 Wie heeft zijn geld verloren 

 

De kinderen komen terug en we zingen met hen: 

 

Een liedje van de parel (bij Matteüs 13:44-46)  

(t. Simon Dingemanse  m. Psalm 100) 

 

 

Zoals een parel in het zand, 

zo ligt Gods liefde voor de hand 

bij ieder mens die zoeken gaat 

in stad en land, in dorp en straat. 

 

Zoek dan die schat vol levenslicht, 

waardoor de mens wordt opgericht 

en dansen gaat vol vrolijkheid, 

als kind van Gods genegenheid. 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

Gemeente gaat staan 

Slotlied: Soms is er… (m. Psalm 116; t. onbekend) 

 

Soms is er in de wolken iets van God, 

iets wonderlijks, als door zijn hand geschreven, 

een regenboog –dat Hij behoedt ons leven. 

Soms is er in de wolken iets van God. 

 

Soms is er in ons leven iets van God, 

soms komen wij tot onverwachte dingen 

en lopen dan als kind’ren blij te zingen. 

Soms is er in ons leven iets van God. 

 

Soms is er in de wereld iets van God, 

iets onverwachts – als mensen vrede sluiten, 

elkaar tot hulp en niemand staat er buiten. 

Soms is er in de wereld iets van God. 

 

Soms is er in de stilte iets van God, 

Alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken, 

in angst en zorg  - je zult dan niet bezwijken. 

Soms is er in de stilte iets van God. 

 

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden uitgeblazen… 

 

Postludium: J.S. Bach - Fuga in h-moll, BWV 544ii  

 

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.  

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

