
 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten 

Buurtkerk: 
Geen dienst 

 

Marie ter Zee kerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Janneke Nijboer en  

Pastoor Theo Blokland 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Simon Dingemanse en 

Riet Stout-van de Made 

Ouderling van Dienst: 

Elco Fritzsche 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Fam. Wesseling, 

Douzastraat 12 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie: 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

     Oecumene 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
Afscheid Ambtsdragers 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Pianisten: Anita Minnema 

en Michiel van Essen 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

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 

 

 

 

 

 
 

Aktie Kerkbalans 

In de komende week wordt de enveloppe van de actie Kerkbalans 2018 

bezorgd. Helpt u ook mee om de activiteiten van uw plaatselijke kerk  

mogelijk te maken? Vul dan het toezeggingsformulier in en stuur dit op 

met de portvrije enveloppe. De bijdrage voor 2018 kunt u ook direct overmaken 

op rekening nummer NL 98 FVLB 0699642957 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 

Noordwijk, onder vermelding van Vrijwillige Bijdrage 2018. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de brief of de website. 
 

Jeugdkapel 

Volgende week zondag 28 januari nemen de jeugdambtsdragers Ronald & Melanie Hoek 

afscheid in de viering in de Buurtkerk. Bij deze gelegenheid houden we een speciale 

Jeugdkapel in het Windkrachthuis. Peter van der Beek & Mirjam Varkevisser leiden de 

Jeugdkapel. Ben jij tussen de 12 jaar en 16 jaar? Je bent om 10.00 uur van harte welkom in 

de Buurtkerk! We starten in het Windkrachthuis.'  
 

Diaconaal Project Jetty 

De oliebollenactie heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 575,50. Afgelopen jaar is tot 

nu toe met alle acties en giften totaal € 11.761,89 opgehaald. Iedereen die hier een steentje 

heeft bijgedragen onze hartelijke dank!! In de komende Kerkwijzer hoort u meer over de 

komende acties voor het komende jaar 

  
Expositie over Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela Nieuwe Kerk te Amsterdam  

In het kader van de filmavonden over (geestelijk) 

leiderschap organiseren Ad van Houwelingen en Simon 

Dingemanse een excursie naar de expositie over 

Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela in de 

Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze excursie is gepland 

op woensdagmiddag 31 januari a.s.. Vertrek per trein 

vanaf Voorhout (autodienst Noordwijk-Voorhout kan 

wellicht geregeld worden) rond 13.00 uur. De kosten 

omvatten de treinreis en 16 euro entree voor de 

expositie (maar met museumjaarkaart gratis!) en samen evt. wat drinken. Aanmelding bij 

Ad van Houwelingen (advanhouwelingen@ziggo.nl) of Simon Dingemanse 

(simondingemanse@gmail.com; t. 3645206)  
 

Sobere maaltijd 

Op de woensdagavonden in de veertigdagentijd is er voorafgaand aan een vesper (aanvang 

19.00 uur) een sobere maaltijd in de Vinkenhof van 18.00-19.00 uur. Te beginnen op 14 

februari. Als u mee wilt eten op 14 februari, kunt u zich vóór 10 februari aanmelden bij ds. 

Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com; 3645206). Ook voor de volgende 

woensdagen kunt u zich aanmelden, steeds vóór het voorafgaande weekend. Voor de 

vespers is geen aanmelding nodig. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:simondingemanse@gmail.com

