ZWO zondag
Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Organist:
Jan van Duin
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 16 – nummer 45 – 5 november 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
wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de
predikant
Pastoraat

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Goedhart-van der
Graaf, Groot Hoogwaak
134

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. B. Roolvink, Voorhout
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Jan van Duin
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Joke Dekker,
Suzanna van Ettenstraat 1

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Najaarszendingsweek
2e Plaatselijke Kerk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk: Geen dienst
Oude Jeroenskerk:
Gezamenlijke dienst
Lutherjaar
10.00 uur Voorgangers:
Ds. Simon Dingemanse en
ds. Petra van der Burg
Organist: Jaco van
Leeuwen

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

Collecte Kerk in Aktie Najaarszendingsweek ‘Theologie doceren in Hong Kong’
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten
een opleiding tot theologiedocent of predikant. Tjeerd de Boer is samen met zĳn vrouw
Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het
seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen
zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zĳn al gemeentepredikant
of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft
de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Kerk-TV vanuit de Buurtkerk werkt weer goed!
Zoals het er nu op lijkt zijn de problemen met de KerkTV vanuit de Buurtkerk opgelost en
moet de kerkdienst zonder problemen te zien zijn! Heeft u problemen, laat het weten:
071-3646531. Ook als u bij het luisteren naar de Oude Jeroenskerk problemen heeft!
Geloven met kinderen
Op donderdagavond 9 november a.s. om 20.30 uur is de eerste avond over
geloofsopvoeding. Je kunt je nog aanmelden bij ds. Simon Dingemanse
(simondingemanse@gmail.com) of Peter van der Beek (petervdbeek87@gmail.com) . Dan
hoor je ook waar we bij elkaar komen.
“Koffie met een Oortje”
Iedere maandag staan de deuren van het Windkrachthuis vanaf half 10 open om iedereen
die dat gezellig vindt hartelijk te ontvangen met een praatje, koffie en thee. Tussen 12.00
en 12.30 uur wordt er een smakelijke lunch geserveerd. Vanaf 6 november kunt u behalve
praten en koffiedrinken ook nog breien. Het moet niet, het kan!!!! Iedere eerste maandag
van de maand zal de breischool te gast zijn voor gebreide borstprotheses, “ knitted
knockers.”. Wil je aan dit goede doel meewerken neem dan 4 breinaalden mee nr.3,5 en
een bolletje katoen. Als je van breien en haken houdt kun je uitleg krijgen als je er even
niet uit komt. Iedereen breit en haakt hoofdzakelijk thuis en iedere eerste maandag van de
maand verzamelt de breischool de protheses om ze cadeau te geven aan de draagsters, deze
komen uit de regio maar ook verder uit het land. Wil je meer weten over “Knitted
Knockers” bezoek dan even de website: www.knittedknockers.nl
“PASSAGE” Noordwijk. christelijk – maatschappelijke vrouwenbeweging.
Op donderdag 09 november a.s. geeft de heer Jan Blokland uit Leidschendam een
presentatie met als titel: “Thailand, het land met een betoverende glimlach.” U maakt een
rondreis door het midden en noorden van dit bloem- en cultuurrijke land. De presentatie is
opgebouwd uit een PowerPoint presentatie en twee korte films. Leden en belangstellenden
worden van harte uitgenodigd in de “Vinkenhof.” De avond is van 8 tot 10 uur. Voor meer
informatie kunt u bellen of mailen naar Bep van Veen. Tel. 071-3615102, g.vveen@hetnet

Protestantse wijkgemeente Noordwijk
Buurtkerk
Zondag 5 november 2017 ZWO viering


Orgelspel: “Ein feste Burg ist unser Gott”
Bewerkingen van J. Pachelbel, J.G. Walther
en C.H. Rinck

Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein

VOORBEREIDING


Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein

Welkom en mededelingen

Iedereen gaat staan


Wij zingen lied 281 : 1,2, 3



Moment van stilte, openingswoorden en
groet



Gebed bij de opening van het woord

Wij zingen lied 281 : 4, 6, 10



Schriftlezing Spreuken 1 : 1 – 7, 23 – 33

Iedereen gaat zitten



Zingen: lied 834 : 1,



Inleiding op de viering



Schriftlezing Mattheus 25 : 1 - 13



Gebed om ontferming



Zingen: lied 834 : 2, 3



Zingen psalm 146: 1, 2, 5



Uitleg en verkondiging



Opmaat met de kinderen



Zingen: lied 259



Zingen AWN III 19



Gedicht Kerkzijn



Uitleg bij de collecte door Wim Blokhuis



Inzameling der gaven



Dankgebed en voorbeden, gevolgd door stil
gebed en gezamenlijk gebeden Onze vader



DIENST VAN HET WOORD

WEGZENDING EN ZEGEN
Iedereen gaat staan


Zingen: lied 969



Zegen



Gezongen: Amen (lied 431 c)



Orgelspel: Postludium van Fr. Durante

Oude Jeroenskerk Noordwijk zondag 5 november 2017 Zendingszondag
Orgelspel

Over deze dienst

Welkom en mededelingen

Gedicht

Aansteken van de kaarsen

Mattheus 25:31-46

Ld 146 c:1,2,5

Ld 826:1,2,3

Bemoediging

1 Korintiërs 13: 1-13

Vredegroet

Ld 600:1,2,3,4,5

Ld 146 c: 7

Preek

Smeekgebed

Ld 791:1,2,4,6

Kyrie- en gloriahymne 299e
I = voorganger
II = allen

Gebeden

Gebed bij de opening van de Schift

Collecte

De kinderen gaan naar hun dienst en wij luiden hen
zingend uit

Ld 700:1,2,3

De kinderen komen terug

Zegen
Orgelspel

