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Advent  

Buurtkerk: 
Kliederkerk 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Pianist: 

Gert Binnendijk 
 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindenevendienst 
 

Bloemengroet:  
Mevr. K. Oliemans-Plug, 

Woon-Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak kamer A009 
 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. R. Wattel, Hoofddorp 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Hannie Gerritse, 

Hogeweg 20 
 

Beide Kerken: 

Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk:  

Missionair Werk en 

Kerkgroei 

3
e
 Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

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 
 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 49 – 3 december 2017 
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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 

 

 

 

Kindernevendienst 

Volgende week zondag worden er door de kinderen in de Buurtkerk weer kerststukjes 

gemaakt en de opbrengst is voor het Kerk- en Schoolproject van dit jaar. In de nieuwsbrief 

van de stichting Redding en Herstel doet Joske van Delft uit Noordwijk haar eigen verhaal 

en die nieuwsbrief is te lezen via de website www.stichtingreddingenherstel.nl. Er is geen 

kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk. 

 

Toelichting op bloemstuk in de Oude Jeroenskerk in de adventsperiode 

Door de chaos  van onze verscheurde  wereld wordt  ons verlangen naar de vredevorst 

versterkt.Dit wordt verbeeld door een grote schijf (boomschijf met scheur). Deze verbeeld 

de aarde en  daarbij ligt een bloemschikking die  de chaos  verbeeld  

 

Gezocht hulp bij de distributie van Kerstwijzer 2017 

In de afgelopen maanden hebben een aantal leden van de PGN en de RK Parochie hard 

gewerkt om weer een kleurrijke Kerstwijzer te maken. Het is de bedoeling dat  deze huis 

aan huis in Noordwijk wordt bezorgd. Deze bezorging willen we doen van 8 t/m 11 

december. Wilt u ook in uw eigen buurt wat Kerstwijzers rondbrengen? Zo ja, wilt u dan 

een mailtje sturen naar: Yvonne Duindam–Baljeu (yvonne.duindam@ziggo.nl) Corrie van 

Hoek (cvanhoek@casema.nl) met vermelding van uw naam, adres,  , telefoonnummer en e-

mailadres? Ook graag aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde wijk. 

 

Activiteiten Diaconaal Project Jetty 

Sinterklaas en Zwarte Piet: Wij komen graag bij u langs op zaterdag 2 december of 

dinsdag 5 december. Voor € 20,- brengen wij een hartverwarmend bezoek van een klein 

half uurtje met Sinterklaas en Zwarte Piet. Opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan 

Diaconaal project Jetty. Info liefst per mail aanleveren bij Janneke Marijs: 

j.marijs@kpnplanet.nl  071-3616807 

Kerstworkshop: Donderdag 14 december om 19.30 uur in de Ichthuskerk Houtkrocht 2 

2201 PJ  te Noordwijk. U kunt een kerststukje maken onder deskundige leiding. Kosten € 

25,- materiaalkosten zijn hierbij inbegrepen. U hoeft zelf niets mee te nemen. Er kunnen 

max. 15 mensen aan deelnemen. vol is vol. Info en aanmelden: Janneke Marijs: 

j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807. Opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan 

Diaconaal project Jetty. 
 

“Koffie met een Oortje” 

Maandag 4 december staan zoals iedere week de deuren van het Windkrachthuis weer 

wagenwijd open. U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een lekker kopje koffie of 

thee. Op deze eerste maandagochtend van de maand zal De Breischool ook weer aanwezig 

zijn.Als u mee wilt doen aan het breien van borstprotheses neemt u dan een bolletje witte 

katoen en 4 breipennen mee! U kunt ook uw eigen brei- en haakwerk meenemen. 

Ook iedereen die niet breit is van harte welkom. 
 

Volgende week zondag kerstconcert Harmoniekapel Crescendo in Oude Jeroenskerk 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.stichtingreddingenherstel.nl/
mailto:yvonne.duindam@ziggo.nl
mailto:cvanhoek@casema.nl


 

  

Daar komen de Sinten! 

Welkom in de Kliederkerk op 3 december 2017 

Een dienst voor kinderen en de mensen om hen heen. 
 

Voorganger:  dominee Janneke Nijboer 

Muziek: Gert Binnendijk 

Jeugdwerker:  Peter van der Beek 

 

KOM MAAR BINNEN! 

Welkomstlied  Lied 288 2x 

 

De groeten van God 

 

Bidden 

 

Uitleg van de Kliederkerk 

 

Zingen 

 

Oh, when the drums begin to bang 

Oh, when the drums begin to bang 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

 

Oh, when the stars fall from the sky 

Oh, when the stars fall from the sky 

I want to be in that number  

When the saints go marching in 

 

Oh, when the moon turns red with blood 

Oh, when the moon turns red with blood 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

 

Oh, when the trumpet sounds its call 

Oh, when the trumpet sounds its call 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

 

Oh, when the fire begins to blaze 

Oh, when the fire begins to blaze 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

 

Oh, when the saints go marching in 

Oh, when the saints go marching in 

I want to be in that number 

When the saints go marching in. 

 

Wie van de drie? 
 

Lied  op de melodie van Sinte Sinte 

Maarten 

Sinte, Sinterklaasje 

wie rijdt er op dat paard daar 

en heeft een mooie tabbberd aan? 

Daar komt Sinterklaasje aan! 

 

Sinte, Sinte Maarten,  

wie rijdt er op dat paard daar 

en heeft een halve mantel aan? 

Daar komt Sint Martinus aan! 

 

Sinte, Sinte Pannenkoek 

Wat bak je in die pannen 

met meel en melk, een eitje? 

Daar komt SinterPannenkoek aan! 

 

Aan de slag 

 

Lied  Wie komt er alle jaren? 

Wie komt er alle jaren  

daar heel uit Spanje varen?  

Over de grote grote zee  

Sint Nicolaas hoezee  

 

Wie heeft een zak vol koekjes  

speelgoed en prentenboekjes  

wie brengt een zak vol lekkers mee  

Sint Nicolaas hoezee 

 

Collecteren 

 

Danken  

 

Slotlied  Lied 425 

 

Zegen 

 

Pannenkoeken eten 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

             

Liturgie voor de dienst op de eerste advent, zondag 3 december 2017 

in de Oude Jeroenskerk  te Noordwijk-Binnen. 
Predikant: ds. Rien Wattel, Hoofddorp 

 

 

OP EN OVER DE DREMPEL…  

 

(gemeente gaat staan)  

 

Welkom en mededelingen 

 

Licht  – een kind steekt de kaarsen aan. 

 

Lied 462, Zal er ooit een dag van vrede 

 

Bemoediging en Vredegroet. 

 

Drempelgebed: 

Leven is op weg zijn,  

bergen beklimmen, waden door rivieren,  

bloemen plukken bij maanlicht,  

dwalen door eenzaamheden en woestijnen,  

een kaars branden tegen de storm,  

oplopen met de anderen of hen dragen,  

brood delen en vieren in de nacht.  

 

Leven is pelgrimeren,  

een tijdlang werken aan de weg,  

een brug bouwen over het water,  

rovers en duivels verjagen,  

waken en bidden met zieken,  

doden begraven bij de kapel.  

 

Maar nooit raken de pelgrims thuis:  

'vreemdelingen' vestigen niet. 

Wanneer zij eindelijk aankomen,  

weten ze wat ze vermoedden:  

de weg is het doel.  

 

God, maak ons open voor de weg. Amen 

 

Als inleiding op het kyriegebed zingen we: 

Lied  158a, Een schoot van ontferming (3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeekgebed voor de nood van de wereld. 

 

Lied van hoop: 444, Nu daagt het in het oosten 

 

ROND DE SCHRIFTEN 

 

Gebed om Gods Geest in ons midden 

 

Eerste schriftlezing: Genesis 11, 27 – 32;   

                     Gen. 12, 1. 4.5.6. 8; Gen. 13, 18  

 

Lied 542, God roept de mens  

 

Tweede schriftlezing: Matteüs 21, 1 – 9 

 

Lied 435, Hef op uw hoofden, vers 1, 2 en 3 

 

Verkondiging  
 

Orgelspel  

 

Lied 816, Dat wij onszelf gewonnen geven 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

voorbeden - stil gebed - “Onze Vader”.  

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied wat staande wordt gezongen: 657,  

                                              Zolang wij ademhalen  

 

Zegen, gemeente: amen  

 


