Buurtkerk:

ZONDAGSBRIEF

10:00 uur
Voorganger:
Ds. M.A. Bezemer,
Wassenaar
Ouderling van Dienst:
Suszanne Blok
Organist:
Jan van Duin
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool

Jaargang 16 – nummer 47 – 19 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

Bloemengroet:

Dhr./mevr.
Schild-van
der
Deijl,
WoonZorgcentrum
Groot
Hoogwaak kamer A224,

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

Oude Jeroenskerk:

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

Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Familie v/d Meer,
Keuvel 53

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

Volgende week:
Gedenkzondag
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van
Leeuwen

Kruidnotenactie
Vandaag krijgt u bij de zondagsbrief een bestelformulier voor kruidnoten, die u vandaag
nog kunt inleveren. 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
Erwtensoep Plus!
Op vrijdag 1 december verkopen we weer volgens traditie erwtensoep waarvan de
opbrengst in zijn geheel gaat naar het Pici Huis in Roemenië. Mede door sponsering van
AH (vlees)en Van der Zalm(groenten). Velen van u hebben hier afgelopen jaren rond de
Sint al van genoten. U kunt de soep per liter bestellen voor woensdag 29 november. Dit kan
liefst per mail of anders per telefoon. Met opgave van uw naam en het aantal liters.
Roemenienoordwijk@gmail.com of tel. 0610540958. Op vrijdag 1 december kan de vers
gekookte en teruggekoelde soep opgehaald worden tussen 15:30 en 20:00 uur in het
Windkrachthuis in de Hoofdstraat. U kunt de snert thuis dus nog heel prima invriezen.
Voor hen waarvoor ophalen lastig is hebben we een bezorgdienst op zaterdag ochtend 2
december. Geeft u dan bij uw bestelling even uw adres door. Natuurlijk hoeft u niet te
bestellen en kunt u gezellig langs komen om ter plekke te genieten van de sfeer, een kopje
soep met brood of om een paar liter mee te nemen. Maar op is op! Kosten zijn €5 per liter
en €2,50 per kom ter plaatse met brood. Dus als u zeker wilt zijn van deze overheerlijke
snert…….bestellen! Nieuw dit jaar is een verkoping van zelf gemaakte producten . Dus
loop gerust even binnen om te snuffelen of er iets voor u bij zit. Vanzelfsprekend is ook
hiervan de opbrengst voor het Pico Huis. Misschien vast een leuk kerstkadootje.
Werkgroep Roemenië

Orde van dienst Buurtkerk 19 november 2017 ds.M.A.Bezemer

Orgelspel voor de dienst:
Voluntary in g (Samuel Long)
Liedbewerking 281 ( Kris Wittewrongel)

Lezing 2. Luc 8:22-25

Welkom en mededeling

Preek

Gemeente gaat staan

Lied 978 vers 1,2 en 4

Lied:Psalm 67 vers 1 en 2

Gebeden: voorbeden – stil gebed - Onze Vader

Moment van inkeer

Collecte

Votum en groet
Lied:Psalm 67 vers 3

Kinderen komen terug uit de kindnevendienst
Kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de
oppasdienst

Gemeente gaat zitten

Gemeente gaat staan

Kyriegebed met afwisselend gezongen Kyrie

Slotlied: 754 (staan)

Gloralied 793 vers 1 en 3

Zegen

Gebed bij opening van de Schrift

Orgelspel na de dienst:
Na da dienst: Fuga in C (G.F. Handel )

Opmaat kindernevendienst
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Lezing 1. Job 3: 20-26
Lied: Psalm 102 vers 1 en 2

Lied: Psalm 102 vers 10

LITURGIE ZONDAG 19 NOVEMBER 2017
Tweede zondag van de voleinding
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Viering maaltijd van de Heer
Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
Praeludium: Improvisatie lied 296
Welkom en mededelingen door de diaken v.d.
De kaarsen worden aangestoken

Tafellied: Lied 385
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

OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)

Aanvangslied en gezongen drempelgebed: Lied
296
(beurtzang: vg. voorzang + verzen; allen: refr. )
Korte stilte…
Groet en bemoediging
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.
(gemeente gaat zitten)

Vg. U hebt U zelf gegeven in Jezus…,
…dat voor velen wordt vergoten tot vergeving
van zonden.” (Matteüs 26:26-28)
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…

Zingen: psalm van de zondag – lied 98:1,3

Gebed bij de opening van de Schriften

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…

Moment met de kinderen die daarna naar hun
eigen ruimte gaan

Gezongen Lam Gods – lied 408e eerste 3 regels herh.!

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…

Profetenlezing: Ezechiël 34:11-17
Zingen: Lied 23c
Evangelielezing: Matteüs 25:31-46
Zingen: Lied 146c:5,6,7
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 387
De kinderen komen terug uit
hun eigen ruimte…
…DANKEND EN DELEND…
Nodiging
Moment van gedachtenis met lied
Voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven

Uitdelingswoorden
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel
Dankgebed
OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 275
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
De kaarsen worden gedoofd
Postludium: Praeludium und Fuge in e-moll Nikolaus Bruhns (1665-1697)
Welkom bij de ontmoeting rond
koffie/thee/limonade
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.
Deze dienst is terug te luisteren op ‘kerkomroep.nl’

