Buurtkerk:

ZONDAGSBRIEF

10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Willem Passchier
Organist:
Bas van Beek

Jaargang 16 – nummer 36 – 3 september 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

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. J.H. Hof-van de
Weg, Woon-Zorgcentrum
Groot Hoogwaak kmr A104

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

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Hr. P. Ravensbergen,
Valkenburg
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Bogaards-Caspers,
W.H. van Konijnenburgstraat 25

Beide kerken:
Collectes:
1e Diaconaat
2e Plaatselijke Kerk:
Missionair Werk en
Kerkgroei
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
Startzondag
10.00 uur Voorgangers:
Ds. Petra van der Burg,
ds. Simon Dingemanse en
ds. Janneke Nijboer
Pianisten: Annita Minnema
en Michiel van Essen
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
Geen dienst

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse

Missionair werk en kerkgroei
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van
Kloosterwelle, een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Op deze plek van rust,
bezinning, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in het hart van Kloosterwelle
(Zeeland) kun je even loskomen van de wereld. De wekelijkse vespers op woensdagavond
biedt veel tijd voor stilte. Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht
geraakt aan de stilte en ervaart dat het iets met je doet: er ontstaat ruimte voor God.
Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken,
Waar mensen samen komen en het geloof delen. Helpt u mee?
Vesperkoor
Het Vesperkoor is weer begonnen met de repetities, de eerstvolgende Vesper vindt plaats
op 10 september.
Voornemen bevestiging ambtsdragers
De wijkkerkenraad stelt voor om de volgende personen in het ambt van ouderling met
speciale opdracht te bevestigen: mevr. Jorine de Klerk met als speciale opdracht “het
ouderenpastoraat” en dhr. Peter van der Beek met als speciale opdracht "het jeugdwerk”
Indien er geen bezwaren vanuit de gemeente worden ingediend zal de bevestiging
plaatsvinden volgende week zondag om 10.00 uur tijdens de gezamenlijke startdienst in de
Buurtkerk
Genoeg flesjes voor startzondag
Met dank voor het sparen en inleveren van de flesjes voor de dienst op Startzondag laat de
organisatie weten dat inmiddels voldoende zijn en er dus geen flesjes meer ingeleverd
hoeven
worden.
Geen inzameling meer in de kerk van doppen
De aktie om via de kerk doppen te verzamelen voor het goede doel is inmiddels afgelopen,
het is dus niet meer mogelijk om de doppen in de kerk in te leveren. Wel kan er nog
doorgespaard worden, de lege doppen kunnen ingeleverd worden bij supermarkt Dirk die
ze ook inzamelt voor het goede doel!

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK
Orde van dienst zondag 3 september 2017,
Elfde zondag van de zomer, Buurtkerk
Praeludium
Klokgelui
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 321 – Niet als een storm, als een vloed...
De kinderen komen terug…en samen zingen:

OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied:
Lied 283 – In de veelheid van geluiden
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 voor U, goede God,
met onze vreugde, ons verdriet…
A. omarm ons met uw liefde,
Vg. met onze goede en minder goede kanten…
A. wil ons vergeven wat niet goed is,
Vg. met alles wat wij in ons meedragen…
A. stel ons in de ruimte van uw goedheid.
Amen.
(gemeente gaat zitten)
Psalm bij de thematiek van deze zondag:
Lied 119a:1,4 – Uw woord omvat mijn leven…
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Tien wegwijzers voor het goede leven…
Antwoordlied: Lied 422 – Laat de woorden…

2. Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken, is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind.
3. Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.
…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN

Gebed bij de opening van de Schriften

(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan…
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium

Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen
ruimte gaan…

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade
achter in de kerk

Profetenlezing: Jesaja 35
Zingen: Lied 146c:1,5,6 – Alles wat adem heeft…

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op
kerkomroep.nl

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…

Evangelielezing: Marcus 7:31-37
Zingen: Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien…

Orde van Dienst Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen
Zondag 3 september 2017, 11e van de zomer.

Intrede

Evangelielezing

Matteüs 17,14-21
Lied 339a (U komt de

Welkom en mededeling door de diaken

Acclamatie op de lezingen
lof toe)

Aansteken van de kaarsen

Overweging en verkondiging

Wij gaan staan

Antwoordlied

Preludium

Intochtslied

Psalm 139: 1 en 3

Dienst van de gebeden en gaven

Bemoediging en groet

Wij gaan staan

Drempelgebed

Gedachtenis

Lied

Psalm 139: 14

Lied 323

Gedachtenislied

Lied 961 (2x)

Wij gaan zitten

Wij gaan zitten

Kyrie en Gloria (lied 299e) ingeleid door een
smeekgebed
I: vrouwen II: allen

Dank en voorbeden

Moment met de kinderen

“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Kinderlied Lied 923( daarna gaan de kinderen
naar de nevendienst)

Inzameling van de gaven (kinderen komen terug
uit de nevendienst)

Dienst van het woord

Zending en Zegen (wij gaan staan)

Gezongen gebed om de heilige Geest (Lied 360: 1
en 4)

Slotlied

Stilgebed

Lied 425

Zegen (gezongen amen door de gemeente)
Eerste lezing

Jeremia 7,23-28

Lied

Lied 831: 1,3 en 6

Postludium

