
 

Buurtkerk: 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
Gezamenlijke dienst 

Lutherjaar 

m.m.v. projectkoor 

10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Simon Dingemanse en 

ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Mevr. Lenie Schouten-

Dekker, Hondsdraf 2, 

Voorhout en Cees en 

Anneke Houwaart, 

Abraham Rademaker- 

straat 4 

 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carsetens 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 

 

Oude Jeroenskerk: 

Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie: 

     Binnenlands Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. M.A. Bezemer, 

Wassenaar 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberaad 

Aanstaande woensdagavond om 20:00 u ur is er in de Vinkenhof 

gemeenteberaad waar onder andere de begroting 2018 wordt 

behandeld. Meer informatie treft u in de Kerkwijzer aan. 

 

 

Collecte Diaconaat: Voor een glimlach van een vluchtelingen kind 

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds 

weer verhuizen en  

Altijd weer de onzekerheid of je in Nederland mag blijven. 

Kinderen die opgroeien in een AZC hebben vaak traumatische 

ervaringen. Als ze eenmaal hier zijn krijgen ze nog meer te 

verwerken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Aktie 

op de bres voor deze kinderen. Er worden activiteiten voor hen 

georganiseerd, zoals sport, vakantie, hulp en juridische 

bijstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Aktie 

 

Uitnodigingsbrieven Vinkeveld  

Wilt u meehelpen om de 

uitnodigingsbrieven voor de 

buurtkennismakingsgesprekken in de 

wijk Vinkeveld te verspreiden? Er liggen 

setjes met adressen per straat op de tafel 

bij de beide uitgangen. Het is de 

bedoeling dat de brieven deze week 

verspreid worden.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor de hulp! 

 

 

 

Film: Luther 

Dinsdagavond 14 november wordt in de Vinkenhof de film 

'Luther' vertoond. Aanvang 20.00 uur. Als u zich wat meer in 

de levensgeschiedenis van Luther wilt verdiepen, in aansluiting 

bij deze dienst, is deze film een prima mogelijkheid. Van harte 

welkom! 

 

 

z.o.z. 

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


 

Diaconaal Project Jetty 

Komende tijd zijn er 2 activiteiten gepland ten bate van Diaconaal Project Jetty: 

 

Sinterklaas en Zwarte Piet:     

Wij komen graag bij u langs op zaterdag 2 december of dinsdag 5 december. 

Info bij Janneke Marijs: j.marijs@kpnplanet.nl  071-3616807 

 

Kruidnotenactie 

Vandaag krijgt u bij de zondagsbrief een bestelformulier voor kruidnoten. De kruidnoten zijn verpakt in zakken van 250 à 

300 gr. U kunt kiezen tussen alleen kruidnoten en een mix van kruidnoten, tumtum en schuimpjes. Voor de prijs hoeft u 

het niet laten, u betaalt € 2 per zak en voor 3 zakken slechts € 5! De opbrengst is voor ons Diaconaal Project Jetty.  

Bovendien is hier sprake van een win-winsituatie, de kruidnoten zijn namelijk verpakt door mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt; door cliënten van Adullam (gehandicaptenzorg). Bestellen kan door inleveren van het bestelformulier (in de 

doos op de tafel van 'Jetty'). U kunt uw bestelling ook mailen naar Janneke Marijs : j.marijs@kpnplanet.nl of bellen 071-

3616807  

 

Samen voor Vrede gaat verder 

Zondag 19 november nodigt de initiatiefgroep Samen voor Vrede iedereen uit voor de start van de Noordwijkse Vredes-

manifestafette. Om 17.00 uur start het evenement met een feestelijke onthulling van het logo op de vuurtoren in 

aanwezigheid van burgemeester Rijpstra. Aansluitend wordt in de Muze het startsein aan de manifestafette gegeven. Een 

vredesverklaring wordt gepresenteerd en overhandigd aan groepen in de samenleving om de verklaring aan te vullen met 

ieders eigen gedachten over vrede in Noordwijk en wereldwijd. De komende maanden zal dit manifest worden 

doorgegeven, met als doel zoveel mogelijk Noordwijkers in gesprek te laten gaan over een samenleving waarin het goed 

en veilig leven is. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Muze is er livemuziek van het Ambiance Ensemble o.l.v. Kees Swenne, het 

Kleijnkoor en theater ‘samo-loog’. Het evenement duurt tot 19.00 uur. Natuurlijk is er ook gelegenheid om met elkaar in 

gesprek te gaan. 

 

Over het initiatief Samen voor Vrede 

Na de tweede reeks terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) in onder 

meer concertzaal Bataclan, werd op initiatief van Nick Duindam en in 

samenwerking met kerken, moskee en burgerlijke overheid een 

vredesbijeenkomst georganiseerd in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Na 

afloop gingen de ontmoetingen onder de initiatiefnemers door en werd er elk 

half jaar iets georganiseerd om onderlinge verbinding tussen Noordwijkers te 

stimuleren en daarmee de vrede te bevorderen. 

(foto: Jos Westgeest) 

 

De PCOB- afdeling Noordwijk nodigt u uit 

Op vrijdag 17 november a.s. zal Jan Willem Oosting op een boeiende wijze u meenemen op de Blauwe tram die 75 jaar 

lang in Noordwijk heeft gereden. Tijdens deze “tram-rit” neemt hij u aan de hand van foto’s en ander verzameld materiaal 

mee om u een beeld geven hoe dat toen was en hoe het nu is. Hierbij wordt op een mooie manier duidelijk hoe ingrijpend 

Noordwijk hier en daar is verandert. En waar er nu nog steeds in het huidige  straatbeeld te zien is dat er in het verleden 

een tram heeft gereden. Leden van de PCOB en belangstellenden zijn ven harte uitgenodigd om deze interessante “tram-

rit” mee te maken.  

Plaats: De Wieken, Wassenaarsestraat 5. Aanvang 14.00 -16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Elco Fritzsche, tel. 06-51152160, jcfritzsche@kpnmail.nl. 

 


