
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Wilma Vink 

Pianist: 

Michiel van Essen 

m.m.v. het Mirjamkoor 

o.l.v. Anita Minnema 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet:  
Mevr. J. Baalbergen-

Poortier, Golfweg 8. 

 

Oude Jeroenskerk:  
Kinderdienst met Hofenne 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Hoek-Slootweg, 

WZC Jeroen kamer 413  

 

Vesper 19:00 uur 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

 

Beide Kerken: 

Collectes: 

1
e  

Diaconie: Bloemengroet 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 

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

                                                             predikant 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

 

Schatgraven 

Op dinsdag 10 oktober staat van 14.00-15.30 uur de eerste preekvoorbereidingsbijeenkomst 

Schatgraven gepland. Deze gaat alleen door bij voldoende deelname van minstens vijf 

personen. Dus als u het leuk vindt om mee te doen, meldt u zich dan tijdig aan bij ds. 

Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com) Op 9 oktober zal hij de deelnemers 

bericht doen over doorgang en locatie. 

 

Weekje vrij 

Jorine de Klerk heeft van zondag 8 oktober tot en met zondag 15 oktober een weekje vrij. 

In dringende gevallen wordt ze waargenomen door ds. Petra van der Burg en ds. Simon 

Dingemanse. 

 

Gelegenheidskoor 

Op zaterdagochtend 4 en 11 november zullen er van 10.00-12.00 uur twee 

open koorrepetities in de Oude Jeroenskerk worden gehouden o.l.v. Jaco 

van Leeuwen waarin een aantal Lutherliederen wordt ingestudeerd. U 

bent van hart e welkom om mee te doen. Speciale zangervaring is niet 

nodig. In de gezamenlijke dienst van 12 november in de Oude 

Jeroenskerk zal het gelegenheidskoor muzikale medewerking verlenen. 

Aanmelding graag vóór 1 november bij Cor van der Niet, email 

cjvanderniet@casema.nl, 071 3610989. 

 

Wederom problemen met KerkTV 

Vorige week is de kerkdienst vanuit de Buurtkerk wel uitgezonden via de KerkTV maar 

helaas konden niet alle kijkers de dienst volgen. En datzelfde was helaas ook het geval bij 

de bijeenkomst in Groot Hoogwaak. In dit geval was de uitzending niet te volgen voor 

aansluitingen van Ziggo, en die provider wordt ook in Groot Hoogwaak gebruikt. Heel 

vervelend, net als het feit dat onduidelijk is of het deze zondag wel goed zal gaan. De hele 

week is het technisch team druk bezig geweest om de problemen te verhelpen maar 

zekerheid hebben we niet en we kunnen niet meer dan hopen dat het goed zal gaan.  

 

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:simondingemanse@gmail.com
mailto:cjvanderniet@casema.nl
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl


  

Hartelijke welkom in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee 

Op zondag 8 oktober 2017 
Het Mirjamkoor onder leiding van Anita Minnema verleent muzikale  

medewerking aan deze viering  
 

   

     VOORBEREIDING    

 

 Welkom en mededelingen  

 

      Iedereen gaat staan  

 

 Openingslied 1005: 1 k, 2 a, 4 k, 5 a 
 

 Moment van stilte, openingswoorden en groet  

 

 Zingen psalm 138: 1, 2 

 

Iedereen gaat zitten 

 

 Inleiding op de viering  

 

 Gebed om ontferming koor zingt aansluitend   

                                                       Kyrie 301 g  

 

 Glorialied 103 c : 1, 3, 4  

 

     DIENST VAN HET WOORD 

 Gebed om licht 

 

 Schriftlezing Jes.51 : 1 – 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zingen: lied 891: 1 k, 2 a 

                                (Nederlandse tekst) 

 

 Schriftlezing Matt. 16 : 21 - 27 

 

 Zingen: lied 339a 

 

 Uitleg en verkondiging 

 

 Zingen lied 841  

 

 Dankgebed en voorbeden 

 

V: daarom bidden wij….  

A: lied 367
e
  

 

 Inzameling gaven 

 

De kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit 

de oppasdienst 

 

     WEGZENDING EN ZEGEN 

 

      Iedereen gaat staan  

 

 Zingen: Slotlied 634 

 

 Zegen 

 

 Zingen lied 425 Koor en gemeente 

 



 

 


