
Palm 

pasen 
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Ruud Vink 

Pianisten: 

Anita Minnema en Michiel 

van Essen 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. A.E. Barnhoorn-de 

Vos, Groot Hoogwaak 17 

 

Oude Jeroenskerk: 

Kliederkerk 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Berty v.d. Veen, 

Biezenland 73 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie:  

    Totale Werk 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Paasfeest 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 12 – 25 maart 2018 

 

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 

 

Informatie: www.pkn-noordwijk.nl of www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 

 

 Als u gast 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 

 

 

Diensten stille week in de Oude Jeroenskerk 

Witte Donderdag: 19:30 uur Voorganger: Ds. Simon 

Dingemanse 

Heilig Avondmaal 

Goede Vrijdag: 19:30 uur Voorganger: Ds. Petra van der Burg 

Stille Zaterdag: 22:00 uur Voorganger: Ds. Janneke Nijboer 

 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

Samen voor Vrede: Hoe doe je dat? 

Sinds een jaar of twee is er een beweging op gang gekomen die zich Samen voor Vrede 

noemt. Mensen van verschillende achtergronden als het gaat om religie en etniciteit willen 

een vredelievende samenleving in Noordwijk bevorderen. Wat vindt u, wat vind jij dat daar 

voor nodig is? Deze maand ligt In de kerk een boekrol en pennen waarop uw en jouw 

reacties kunnen worden achtergelaten. De initiatiefgroep Samen voor Vrede zal alle 

reacties verzamelen en overhandigen aan de burgemeester. Ook zullen suggesties worden 

meegenomen voor toekomstige initiatieven. Namens de initiatiefgroep, Janneke Nijboer 

 

Sobere maaltijd  

Na de dienst kunt u zich op het aanmeldingsformulier op de koffietafel inschrijven voor de 

laatste sobere maaltijd op woensdagavond 28 maart a.s., aanvang 18.00 uur. Om 19.00 uur 

is aansluitend de laatste veertigdagenvesper waar u ook van harte welkom bent. 

 

Puberbrein  

De avond over het Puberbrein kon op donderdag 15 maart niet 

doorgaan wegens ziekte van Aletta Smits. Er is nu een nieuwe datum 

gevonden en dat wordt dinsdagavond 24 april in De Vinkenhof, 

aanvang 20.00 uur en inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Na de 

lezing is er gelegenheid na te praten bij een glaasje sap of wijn. 

 

Grote letterliedbladen 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die voor de diensten in de Oude 

Jeroenskerk mee willen helpen de grote letterliedbladen te verzorgen. Als u handig bent 

met de computer en wel mee wilt helpen, dan kunt u zich melden bij ds. Simon 

Dingemanse t. 3645206 simondingemanse@gmail.com 

 

Paasontbijt  volgende week, 1 april  2018 

U kunt zich uiterlijk vandaag nog opgeven bij de diakenen in de kerk 

voor het ontbijt om half 9 op de Paasochtend  in de Vinkenhof. Het 

kan ook nog per mail: vliet1953@gmail.com en bij de adressen die in 

de Kerkwijzer onder Diaconie bij de uitnodiging vermeld staan. 

 

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


 
PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 25 maart 2018,  

Palmzondag, Buurtkerk 

 

Preludium 

Klokgelui 
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed: 

Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

 

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. 

 

Psalm van de zondag: Lied 118:1,9 

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld,   

afgesloten met lied 1003 – Stil is de straat  

beurtzang: 1,2-vg;3-vr;4-m;5-a  refr. allen  

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

(Moment met de kinderen)  

 

Profetenlezing: Jesaja 50:4-7 

 

Zingen: Lied 547 – Met de boom des levens 

 

Evangelielezing: Marcus 11:1-11 

 

Zingen: Lied 550 – Verheug u, gij dochter van Sion 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Muziek: Cançion no. IX – Frederico Mompou 

 

Zingen: Lied 552 – Dit is een dag van zingen 

 

 

 

 

 

 

 

(De kinderen komen terug…) 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 556 – Alles wat over ons geschreven is 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade 

achter in de kerk 

 

 

 

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 of de website 

 www.pkn-noordwijk.nl raadplegen.  

 

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                         

Orde van dienst Oude Jeroenskerk 

Palmpasen Kliederkerk 25 maart 2018 
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Welkom 

 

Kaarsen aansteken 

 

we gaan staan 

Zingen  Dit is de dag 

Dit is de dag, dit is de dag. 

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 

Wees daarom blij, wees daarom blij 

en zingt verheugd en zingt verheugd. 

Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en 

zingt verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. 

 

De groeten van God 

we gaan zitten 

Inleiding op de kliederkerk 

 

Zingen  Lied 555 

Refrein:  Dans en zing: 

Hosanna voor de koning; 

Dans en zing:  

Hosanna voor de Heer! 

1. Op een ezel komt Hij aan 

     om naar Jeruzalem te gaan. refrein 

 

2. Zwaai de takken heen en weer: 

      Zegen en vrede voor de Heer. refrein 

 

Aan de slag 

 

OP VERHAAL KOMEN 

Verhaal  

 

Zingen  Lange leve de koning 

Er is feest in de stad. 

Alle straten zijn versierd. 

Er is feest in de stad. 

Weet je wat er wordt gevierd? 

 

Het is eindelijk weer lente, 

en ik hoor een nieuw geluid. 

Van wel 1000 instrumenten, 

en de vlaggen hangen uit. 

Dan gaan we allemaal staan, 

want de koning komt eraan! 

 

refrein 

Lang leve de koning! Lang leve de koning! 

Lang leve de koning in de gloria!  

In de gloria, in de gloria! 

 

Er is feest in mijn hart. 

Alle kamers zijn versierd. 

Er is feest in mijn hart. 

Weet je wat er wordt gevierd? 

 

Het is eindelijk weer lente, 

al het donker is voorbij. 

Want de koning is gekomen, 

en Hij is er ook voor mij. 

 

Nu sta ik zelf vooraan, 

want de koning komt eraan! 

 

refrein 

Lang leve de koning! Lang leve de koning!  
Lang leve de koning in de gloria! 

In de gloria, in de gloria! 

Hieperdepiep: hoera! 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Danken en bidden 

 

Geven 

wij gaan staan 

Slotlied  Lied 289: 1, 3 

Heer, uw licht en uw liefde schittert 

In de donkere diepten, schittert; 

Jezus, licht voor de wereld verlicht ons 

Door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 

Schijn op mij, Schijn op mij. 

refrein 

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 

Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 

Stroom, overstroom alle naties met uw genade. 

Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 

 

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 

En de weerglans op ons gezicht zien, - 

Zal ons leven voor anderen stralen, 

Het verhaal van uw liefde vertalen. 

Schijn in mij, Schijn in mij. Refrein 

 

Zegen 

 

Optocht door de kerk en naar buiten  

Lang leve de Koning 


