Buurtkerk:
Doopgedachtenisviering
m.m.v. kinderkoor
Romans12kids
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Pianist:
Gert Binnendijk
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 17 – nummer 16 – 22 april 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

www.pkn-noordwijk.nl
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
Pastoraat

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:

Mevr. N.J. Baalbergenten Hoeve, Van
Speijkstraat 1A

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Fam v/d Luijt,
Narcisstraat 16

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk:
Eredienst en Kerkmuziek
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Mevr. J.C. de Klerk
Organist: Jaco van
Leeuwen

50 jarig huwelijks jubileum van Jenny en Rob van Lopik
Dankbaar en blij zijn wij dat wij zaterdag 21 april ons 50 jarig huwelijksjubileum met onze
kinderen en kleinkinderen mochten vieren.
Collecte voor Eredienst en Kerkmuziek.
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de
zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe en muziek. In
verschillende plaatsen zijn pioniersplekken ontstaan., met morgen en avond gebed. Tijdens
deze korte vieringen is ruimte voor stilte en ontmoeting met God. In de Kerk van Rwanda
spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. De kerk biedt ruimte om eigen muziek te
laten horen met nieuwe instrumenten. De muzikale talenten worden niet alleen ingezet
tijdens de dienst maar ook op andere feesten. Binnenkort worden twee medewerkers van
Kerk in Aktie uitgezonden om deze gemeenten om muziek en-jongeren werk te
ondersteunen.
Puberbrein
A.s. dinsdagavond 24 april, aanvang 20.00 uur is in De Vinkenhof een thema-avond over
omgang met Pubers. Aletta Smits, onderzoeker en deskundige, komt op een humorvolle
manier van alles vertellen over het puberbrein. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur
en na de presentatie gelegenheid om na te praten bij een glaasje. Vrij entree. Vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld. I.v.m. de catering graag aanmelding bij
simondingemanse@gmail.com
Geloven@home
Donderdagavond 26 april is de gespreksgroep Geloven@home bij de fam. van Zomeren,
Wilgenrand 22. Aanvang 20.00 uur. Wil je mee gaan doen, meld je even bij ds. Simon
Dingemanse.
Inlveren spaardoosjes 40-dagentijd
Veel spaardoosjes zijn al binnengekomen. Mocht uw doosje nog thuis staan, de hele maand
april kunnen ze nog ingeleverd worden. Alvast bedankt.

Hartelijk welkom in de Buurtkerk
op zondag 22 april 2018
3e zondag van Pasen, zondag Jubilate
Aan deze dienst verleent het Kinderkoor Romans12Kids uit Katwijk muzikale medewerking
Een speciaal welkom aan alle kinderen (met hun ouders) die in de afgelopen jaren in de Buurtkerk zijn
gedoopt
Thema van deze dienst is ‘Leren Lezen’
RONDOM HET WOORD
OP EN OVER DE DREMPEL
Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst

Spiegelverhaal Eiland Mark Janssen

Gemeente gaat staan

We lezen uit de Kijkbijbel De man die gedoopt
wordt (Handeling 8 : 26 – 40)

Zingen morgenlied 288

Romans12kids zingt

Volg het spoor
God is mijn herder

Inleiding op de viering
Uitleg en verkondiging
Bemoediging en Groet
Zingen lied 780
Drempelgebed
Doopgedachtenis
V: Goede God, wij leven in Uw Licht en in uw naam
zijn we gedoopt
daardoor weten we dat u met ons bent, hoe onze weg
ook gaat.
Dat hebben we nodig, want wij zijn kleine mensen.
die niet alles kunnen en niet overal tegenop
gewassen zijn.
Soms dobberen we maar wat rond,
zonder dat we weten waar we heengaan
en hebben we het gevoel
dat we het helemaal alleen moeten doen.

Zingen lied 778 : 1, 2, 4
DANKEN EN DELEN
Dankgebed en voorbeden, afgesloten door stil Gebed
en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Tijdens de collecten zingt Romans12kids
God heeft een plan met je leven
You are the Rock

Wij bidden u, leer ons erop vertrouwen dat u ons
brengt,
waar we moeten zijn.
Leer ons luisteren naar Uw stem
A: Zodat wij het goede doen
en verbonden zijn
met U en met elkaar.
Amen

Gemeente gaan staan
GEZEGEND DE WERELD IN
Zingen Slotlied 969
Heenzending en zegen
g: Zingen lied 431 c (gezongen Amen)

Romans12kids zingt

In uw huis
Allerleukste liedje

Romans12kids zingt
Every move I make

ORDE VAN DIENST
ZONDAG 22 APRIL 2018
Vierde zondag van Pasen
Zondag Jubilate (Juicht!)
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Kleur: wit (feestkleur)

Thoralezing: Genesis 6:1-4
Zingen: Lied 1001 – De wijze woorden en het groot
vertoon…
Evangelielezing: Johannes 10:11-18
Zingen: Lied 653:1,6,7 – U kennen…

Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen

Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 973 – Om voor elkaar te zijn…

Preludium: a) Psalm 100 - Detleff Krüger
b) Psalm 100 - Ronald Stolk

(De kinderen komen weer bij ons zitten)

Welkom en mededelingen door diaken van dienst

…DANKEND EN DELEND…

OP EN OVER DE DREMPEL…

Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan
Inzameling van de gaven
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 100 – Juich Gode toe…
Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Vg. Hier staan wij op de drempel voor uw aangezicht
G. wilt U naar ons kijken met liefde en mildheid
Vg. want wij zijn mensen die missers maken
G. keer ons dan om naar uw goedheid. Amen.

…OP WEG MET DE ZEGEN
Slotlied: Lied 422 – Laat de woorden…
Wegzending en zegen gezongen AMEN
De kaarsen worden gedoofd…
Postludium: Jubilate - William Mathias (1934-1992)

Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee
en limonade in het koor!

(gemeente gaat zitten)
Psalm van de zondag:
Lied 66:1,3 – Breek, aarde, uit in jubelzangen…
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 301e
Loflied: Lied 652 – Zing jubilate voor de Heer
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
(Moment met de kinderen die daarna eventueel met
de oppas-oma mee kunnen)

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 te beluisteren op kerkomroep.nl.

