
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Pianist: 

Gert Binnendijk 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. J. van Duijn-v.d. 

Meulen, Groot Hoogwaak 

44 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Wim Plaatzer, 

Stijntjesduinstraat 48 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

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 
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                                                                 Jaargang 17 – nummer 26– 8 juli 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 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief per E-mail ontvangen 

Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief  

Stop’ naar zondagsbrief@tele2.nl  

 

Bezorger gezocht voor Kerkwijzer in de wijk Julianastraat / Piet Heinstraat / Lighof 

We zoeken iemand die vanaf september 1x per maand zo'n 21 kerkwijzers rond wil 

brengen in de  Julianastraat, Piet Hein straat en de  Lighof. Graag mailen naar 

2015.sanneke@gmail.com of bellen: 3616526. Sanneke Ohlenschlager, coordinator wijk 1 

bezorging Kerkwijzer. 

 

Passage Noordwijk. 

Oud-leden en belangstellenden zijn elke tweede donderdag van de maand  

van harte welkom in het strandpaviljoen van J. van Roon, strandafrit 14/15. 

Vanaf 10.00 uur drinken we koffie/thee en worden de laatste nieuwtjes  

uitgewisseld.  Bel voor meer informatie naar Bep van Veen, tel. 3615102. 

  
Protestantse wijkgemeente Noordwijk nu ook te volgen via Facebook  

 
Sinds geruime tijd is de Protestantse wijkgemeente Noordwijk ook aktief op Facebook. Via 

een eigen facebook-pagina kunt u berichten van de kerk volgen. 

U vindt de pagina via de volgende link: 

 https://www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 

Wij stellen het zeer op prijs als u deze pagina zowel gaat 'liken' 

als gaat 'volgen'. Indien u geinteressseerd bent graag beide 

opties aanklikken! Vervolgens krijgt u alle nieuwe berichten in 

uw eigen tijdlijn te zien! 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:zondagsbrief@tele2.nl
mailto:2015.sanneke@gmail.com


 

 

 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 
Orde van dienst zondag 8 juli 2018,  

Derde zondag van de zomer  Buurtkerk 

Kleur: Groen 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied – psalm van de zondag:  

Lied 84:1,3 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…    

 
Groet, bemoediging en gezongen drempelgebed 
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. 

 

Korte stilte… 

 

Zingen: Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met  

lied 301h – 1x vg; 1x allen 

 

Loflied: Lied 883 (canon) - King of Kings  

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…die daarna naar hun 

eigen ruimte gaan…  

   
Profetenlezing: Ezechiël 2:1-7 

 

Zingen: Lied over de profeet Ezechiël   

(bij Ezechiël 2:1-7; t. Simon Dingemanse; m. lied 513)  

 

Heel ver van Israël, 

in Babel met zijn goden, 

wordt een profeet ontboden, 

hij heet Ezechiël. 

 

Vindt hij een open oor 

of sluiten ze hem buiten? 

Hij moet zich blijven uiten, 

al vindt hij geen gehoor. 

 

 

Profeten klagen aan,  

zij spreken felle woorden 

die niemand graag wil horen, 

zij blijven eenzaam staan. 

 

En wij in onze tijd: 

gaan onze harten open 

of laten wij het lopen: 

Gods Woord dat ons bevrijdt? 

 

De God van Israël 

in Babel met zijn goden,  

heeft een profeet ontboden, 

die spreekt op zijn bevel. 

 

Evangelielezing: Marcus 6:1-6 

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

 

Uitleg en verkondiging  
 

Zingen: Lied 528 – Omdat Hij niet ver wou zijn… 

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

 

De kinderen komen terug… 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

gezongen Onze Vader – lied 1006 

  

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan…  

 

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/


             

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk  

Op zondag 8 juli 2018 

Dienst van Schrift en Tafel  

               
Preludium  

      

                             Aansteken van de kaarsen  

 

Welkom en mededelingen 

       

                             Gemeente gaat staan 

 

Zingen: Lied 276 : 1, 2 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

V: De Heer zij met u, 

G: Zijn vrede is met u 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V. die trouw is tot in eeuwigheid 

G. en niet loslaat het werk van zijn handen 

 

V:  Morgengebed (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Zingen lied 276 : 3  

 

                                      Gemeente gaat zitten 

 

Inleiding op de viering 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Opmaat gevolgd door lied 314 

 

Schriftlezing Job 19  

 

Zingen Lied 42 : 1 

 

Schriftlezing  Matt. 6 : 1 - 6 

 

Zingen Lied 42 : 6, 7 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen Lied 275 

 

In Memoriam 

 

Zingen lied 961  

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Inzameling van de gaven :  1
e
  collecte: Diakonie 

    2
e
  collecte: Kerk 

 

Zingen Lied 975 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 

 

V. De Heer is hier bij ons. 

A. Zijn Geest is in ons midden. 

V. De Heer is trouw. 

A. Wij willen trouw zijn aan Hem. 

V. Laten wij samen danken. 

A. Wij danken samen in vreugde. 

  

V. ... vervolg tafelgebed,  

 

Zingen Sanctus en Benedictushymne Lied 404
e
 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens 

  

Breken en delen  

 

Zingen Lam Gods Lied 408
e
 N.B.:  

           de eerste drie regels worden herhaald! )  

 
Gemeenschap van brood en wijn 

 

Muziek en zang tijdens de maaltijd  

 

Zingen lied 568 b,  

 

Zingen lied 139 d 

 

Dankzegging  

 

                                              Gemeente gaat staan  

 

Zingen Slotlied 324  

 

Heenzending en zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

                                            Doven van de kaarsen 

 

Postludium 

 

 

 

 

 


