Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Elco Fritzsche
Organist: Chris Faddegon
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Dhr.
E.
Waal,
Mortelstraat 42

v.d.

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 17 – nummer 22– 10 juni 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

Oude Jeroenskerk:
Opentuinendag / GJVjeugddienst m.m.v. Delight
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. Geert Lindhout,
St. Jeroensweg 46

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Theo Passchier
Organist:
Jaco van Leeuwen

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

Volgende week:
Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist: Jan van Duin

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Hr. C. van Vliet
Organist: Wim van Hoek

Kindernevendienst
In de Oude Jeroenskerk is deze zondag een speciale jeugdviering met als thema: “The
circle of life”. Er is daarom geen kindernevendienst in de buurtkerk. Wanneer er kinderen
aanwezig zijn kunnen zij achterin de kerk aan de tafel gaan zitten. Daar staat een kastje met
allerlei materiaal waar zij mee aan de slag kunnen. Ouders of andere gemeenteleden mogen
er natuurlijk bij gaan zitten.
Windkracht Seizoensafsluiting – 23 juni
Op zaterdag 23 juni verzamelen we om 12.30 uur bij het Windkrachthuis. Dan gaan we, op
de fiets, naar Como&Co in Noordwijkerhout om ons seizoen sportief af te sluiten! Tot
16.30 uur vermaken we ons daar. Dan snel naar huis, want tussen 17.00 uur en 17.30 uur
worden we, samen met je ouders, verwacht in het Windkrachthuis voor een heerlijke BBQ.
Voor het sportgedeelte: Geef je voor 17 juni op bij jeugdwerker Peter van der Beek
Over hoe je je voor de BBQ opgeeft, lees je verderop.
Windkracht Einde seizoen BBQ – 23 juni
Windkracht 3pt0 en WindkrachtJong nodigen je uit om al een beetje de zomer te vieren en
het seizoen af te sluiten. Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een BBQ in de achtertuin
van het Windkrachthuis. Om voldoende eten en drinken te hebben is het nodig dat jij je
aanmeldt. Geef daarbij op met hoeveel personen je bent én of wij rekening moeten houden
met een dieet, of iets dergelijks. De kosten zijn voor mensen tot en met 24 jaar: gratis en
vanaf 25 jaar: €10,00 per persoon. Opgave vóór maandag 18 juni bij:
windkracht3pt0@gmail.com
Zaterdag 30 juni: Strandkracht - interkerkelijk Beachvolleybal Katwijk
Op zaterdag 30 juni wordt er op het strand van Katwijk een interkerkelijk
beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Teams met jongeren, vanaf 12 jaar, uit allerlei
kerken in de regio gaan, van 14.00 uur – 17.00 uur, tegen elkaar strijden op het Katwijkse
strand! Een team bestaat uit 4 personen en max. 2 reservespelers.Het extra-leuke aan deze
activiteit is, is dat je je vooraf kunt laten sponsoren voor ons diaconale doel Yeti. Oftewel:
met volleyballen haal jij geld op voor het goede doel! Aanmelden graag vóór 17 juni
(i.v.m. periode om je te laten sponsoren). Bij aanmelding krijg je
je sponsorformulier toegemaild.
Zondagsbrief per E-mail ontvangen
Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief
Stop’ naar zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl

Van harte welkom in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee
op zondag 10 juni 2018, 2e zondag na trinitatis
OP EN OVER DE DREMPEL

DANKEN EN DELEN





In memoriam



Terwijl de steen in de gedenkhoek wordt
gelegd zingen wij psalm 23 b: 1



Dankgebed en voorbeden

Welkom en mededelingen

Gemeente gaat staan


Zingen lied 779 : 1, 2, 4, 5



Moment van stilte, openingswoorden en groet



Zingen lied 779 : 6, 7

V:
A:

.... en daarom bidden wij u
zingen: lied 367 g

Gemeente gaat zitten



Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader



Inleiding op de viering



Inzameling der gaven,



Gebed om ontferming

WEGZENDING EN ZEGEN



Zingen lied 103 c : 1, 2, 3



Iedereen gaat staan

DIENST VAN HET WOORD



Zingen: lied 755



Gebed bij de opening van het Woord



Zegen, gevolgd door gezongen: Amen.



Schriftlezing: Job 1



Zingen: Lied 941 :1, 2

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en limonade
staan klaar.



Schriftlezing II Kor. 4 : 13 – 18



Zingen: Lied 941 : 3



Schriftlezing Marc. 3 : 13 – 19



Zingen: Lied 941 : 4



Uitleg en verkondiging



Zingen psalm 130 : 1, 3, 4

