Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Hr. P. Ravensbergen,
Valkenburg
Ouderling van Dienst:
Sandra van der Niet
Organist:
Jan van Duin
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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

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse
wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de
predikant
Pastoraat

Bloemengroet:
Mevr.
D.
ChrispijnMeijvogel,
Hoogwakersbosstraat 84

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Henny Visscher-Roersen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. Dirk Ouwehand,
Zwarteweg 36

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Vredeswerk
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Vredeszondag
Buurtkerk:

Buurtkennismakingsgesprekken
De buurtkennismakingsgesprekken komen eraan. Fijn als u zich opgeeft voor 3 oktober.
In de wijk Grashoek:dinsdagavond 10 oktober, donderdagavond 16 november van 20.00 –
22.00 uur of donderdagmiddag 30 november van 14.30 – 16.30 uur. Opgave Joke van
Ommen, Garenhof 19, email: j.c.vanommen@hotmail.com, tel 071 3613641.
In de wijk Beeklaankwartier :woensdagavond 11 oktober, donderdagavond 2 november
van 20.00 – 22.00 uur of dinsdagmiddag 28 november van 14.30 -16.30 uur. Opgave
Gerleen Bosma, Alk 5, email gerleenbosma@ziggo.nl. tel. 071 3618737.
In de wijk Noordwijk aan Zee Zuid en de buitenwijken: donderdagavond 12 oktober,
woensdagavond 8 november van 20.00 – 22. 00 uur (inloop 19.45 uur) of
donderdagmiddag 16 november van 14.30 – 16.30 uur (inloop 14.15 uur). Locatie:
Buurtkerk. Opgave familie Vink, Erasmusweg 57, tel. 071 2400200 . email rvinkhogewoning@ziggo.nl.
Als u wil helpen met het verspreiden van de uitnodigingsbrieven die achterin de kerk
liggen, heel graag!!!
Vluchtelingenhulp Istanboel
Wim Blokhuis woonde 2 jaar in Istanboel. Hij raakte daar als vrijwilliger betrokken bij de
vluchtelingenhulp van de gezamenlijke kerken aldaar. Een unieke samenwerking die al 25
jaar bestaat. Vanwege beperkte toegang tot gezondheidszorg en sociale hulp,is het leven
van asielzoekers en migranten in Turkije niet gemakkelijk. De hulp van de kerken is
gericht op het verlichten van de elementaire basisbehoeftes, zoals ondersteuning met
voedsel, onderdak, urgente medische hulp en onderwijs aan kinderen. Vandaag zal de
opbrengst van de collecte besteed worden aan voedselcoupons om de meest kwetsbaren te
ondersteunen.

Oecumenische viering
10.00 uur Voorganger:
Kand .J.M. Post,
Rijnsburg
Pianisten: Anita Minnema
en Michiel van Essen

Kindernevendienst
De oecumenische dienst in Noordwijk-binnen is dit jaar in de Katholieke kerk. De ervaring
is dat er weinig tot geen kinderen zijn die zondag. Daarom zal er volgende week geen
kindernevendienst zijn Noordwijk binnen. In de Buurtkerk is er wel kindernevendienst.

Oude Jeroenskerk:

Het Windkrachthuis
Aanstaande woensdag is de maandelijkse diaconale maaltijd waarvan de netto-opbrengst
weer voor Jetty in Zuid Oost Azië zal zijn. De maaltijd begint om 18.00 uur en u kunt toch
op tijd klaar zijn voor uw vergadering van 20.00 uur. Voelt u zich van harte uitgenodigd en
meldt u zich aan op: nelvdniet@ziggo.nl of bel even 071-3618108. Morgen staan de
deuren van Het Windkrachthuis vanaf 9.30 weer wagenwijd open en hebben wij de
pannekoekenlunch rond 12 uur. Iedereen is van harte welkom!

Geen dienst

RK St. Jeroenskerk:
Oecumenische viering
10.00 uur Voorgangers:
Pastoor Theo Blokland en
Ds. Petra van der Burg

Protestantse Gemeente Noordwijk
Orde van dienst Buurtkerk
Zondag 17 september, 10.00 uur
13e zondag van de zomer
Intrede

Eerste lezing

Exodus 32, 7-14

Preludium en Fuga in G dur Joh. Seb. Bach
(1685-1750)
Welkom en mededelingen

Lied

Lied 103a: 1 en 2

Evangelielezing

Matteüs 18, 21-35

Wij gaan staan

Acclamatie op de lezingen Lied 339a

Intredelied

Lied 103c: 1 en 3

Overweging en verkondiging

Groet en bemoediging
v: De Heer zal bij u zijn.
g: DE HEER ZAL U BEWAREN.
v: Onze hulp is de naam van de Heer,
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Antwoordlied

Gebed op de drempel

Inzameling van de gaven

Intredelied vervolg

Lied 103c: 5

Dienst van de gebeden en gaven
Dank en voorbeden, stilgebed en Onze Vader

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Wij gaan zitten.

Zending en Zegen

Kyrië & Gloria, ingeleid door een smeekgebed

Wij gaan staan

Glorialied

Slotlied

Lied 305

Lied 1008

Lied 425

Dienst van het woord

Zegen, beaamd door gezongen Amen

Gebed om de heilige Geest

Postludium
Andante maestoso John Worgan (1724-1790)

Moment met de kinderen
De kinderen gaan met het licht naar de nevendienst

LITURGIE ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017
Dertiende zondag van de zomer
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Viering maaltijd van de Heer
Praeludium
Welkom en mededelingen door de diaken v.d.
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 276
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. Goede God, wilt U oog voor ons hebben,
A. zie ons aan met uw vergeving en ontferming.
Vg. Dat wij ons kunnen koesteren in uw licht,
A. wij leven immers van wat U geeft. Amen.
(gemeente gaat zitten)
Zingen: psalm van de zondag – lied 84:1,5,6
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan
Profetenlezing: Jesaja 56:1,2,6-8
Zingen: Lied 1009 (bij de vredesweek)
Evangelielezing: Lucas 17:11-19
Zingen: Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 762
De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte…
…DANKEND EN DELEND…
Nodiging
Voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven

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…
…Wij verheugen ons in uw liefde en daarom zingen
wij samen:
Sanctus en benedictus – lied 404e
Vg. U hebt U zelf gegeven in Jezus…,
…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:
A. 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…
Gezongen Lam Gods – lied 408e eerste 3 regels herh.!
Uitdelingswoorden
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel
OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 704
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium
Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade

Tafellied: Lied 387
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