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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

Bloemengroet:
Mevr. E. Schild-van der
Deijl, Woon-Zorgcentrum
Groot Hoogwaak kamer
A208
WZC Groot Hoogwaak:
10.00 uur: KerkTV

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Fam. Glasbergen,
Penhoren 3

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. R. Schultheiss,
Sassenheim
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Dhr. Nico Binnendijk
Organist: Cor de Jong

Kindernevendienst in de zomervakantie
Vanwege de zomervakantie (t/m 26 aug) zal er steeds in één van beide kerken
kindernevendienst zijn:
Vandaag is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk
Volgende week is er kindernevendienst in de Buurtkerk
19 augustus is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk
26 augustus is er kindernevendienst in de Buurtkerk
In beide kerken zijn er alternatieven voorhanden, zoals een kastje met materialen bij de
tafel achter in de Buurtkerk en bij het koor van de Oude Jeroenskerk. In de Oude
Jeroenskerk zijn er een aantal oppasoma’s die de kinderen die er zijn kunnen begeleiden.
Startzondag
9 september 2018 Openluchtdienst bij
Oude Jeroenskerk met medewerking
van Jaco van Leeuwen, Delight en een
gelegenheidskoor. Na de dienst is er
voor jong én oud een thematische
Vossenjacht. De achterblijvers kunnen
genieten van een orgelconcert door Jaco
van Leeuwen. Na afloop van de
Vossenjacht/orgelconcert lunchen we
met elkaar. Graag vragen wij jullie of je naast je goede humeur ook eten voor de lunch
willen meebrengen. Als je ongeveer zorgt dat je ongeveer eten hebt voor de mensen met
wie je komt, dan is er genoeg om met elkaar te delen! Wil
jij voor deze keer met Delight meezingen en/of musiceren? Dat kan in hun gelegenheidskoor! Kom op
zondag 2 september 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur naar
de Vinkenhof, oefen met hen mee én treed samen met hen
op tijdens de Startzondag. Alle leeftijden zijn welkom!!
Per e-mail ( startzondag@delightnoordwijk.nl) opgeven is
fijn, maar niet noodzakelijk.

Groot-letterliturgieen
Vanaf deze zondag zijn er nu elke zondagmorgen drie grootletterliedbladen
(lettergrootte 20 Times New Roman) beschikbaar in de Oude Jeroenskerk voor
kerkgangers die slechtziend zijn. Mocht er behoefte zijn aan meer van deze bladen,
dan kunt u dat melden na de dienst bij de predikant of ouderling van dienst.
In de Buurtkerk zijn er elke zondag twee tablets beschikbaar waarop de liturgie en
liederen in grote letter meegelezen kunnen worden.

Orde van dienst in de Buurtkerk
Zondag 5 augustus 2018
7e zondag van de zomer
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Iedereen gaat staan
Psalm van de zondag: Psalm 119: 1
Welzalig wie de rechte wegen gaan

Preek (eindigend met de epistellezing uit Kolossenzen
2 en 3, Bijbel in gewone taal)
Lied 362: 1,2,3
Hij die gesproken heeft een woord dat gààt
___
GEBEDEN EN GAVEN

Moment van inkeer, onze hulp en groet
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Gebed op de drempel
Psalm van de zondag: Psalm 119: 40
Uw woord is als een lamp

Inzameling
__
WEGZENDING EN ZEGEN

Iedereen gaat zitten
Iedereen gaat staan
Kyriëgebed, afgesloten door lied 301k
Kyrie eleison, I = voorganger, II = gemeente
Antwoordlied Lied 305: 1,2,3
Alle eer en alle glorie
___
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schrift
Er is vandaag geen kindernevendienst
Het Woord in ons midden
o Lezing uit het Oude Testament:
Deuteronomium 10: 12-22
o Lied 311: 1-5 (Wij kiezen voor de vrijheid)
op melodie van lied 384 (Als koning opgetreden).
A = vrouwen, B= mannen, A+B= allen
o Lezing uit het Nieuwe Testament:
Marcus 7: 1-23
o Lied 311: 6-10 (Wij kiezen voor de vrijheid)
op melodie van lied 384 (Als koning opgetreden).
A = vrouwen, B= mannen, A+B= allen

Slotlied Lied 802: 1, 4 en 5
Door de wereld gaat een woord
Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”

ORDE VAN DIENST
ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018
Zevende zondag van de zomer
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Kleur: groen (hoop op de nieuwe
schepping)
Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
Preludium: Koraal en variaties over 'Vater unser im
Himmelreich' - Toon Hagen (*1959)

(psalm 15 – uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)
(gemeente gaat zitten)
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 301f in beurtzang vg-allen
Loflied: Lied 304 – Zing van de Vader…
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften

Welkom en mededelingen door diaken van dienst

(Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan)

OP EN OVER DE DREMPEL…

Thoralezing: Deuteronomium 10:12-21

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan

Zingen: Lied 316 – Het woord dat u ten leven riep…

(gemeente gaat staan)
Morgenlied: Lied 215 – Ontwaak, o mens…

Evangelielezing: Marcus 7:1-23

Groet, bemoediging en psalm van de zondag:
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.

Gezongen lofprijzing: lied 339a – U komt de lof…
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 974:1,3,4,5 – Maak ons uw liefde, God…
(De kinderen komen weer bij ons zitten, evt. zingen
lied 783)

Korte stilte…

…DANKEND EN DELEND…

Vg.

Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader

Wie mag
te gast zijn in uw tenten
wonen zelfs
in uw huis hoog in de bergen
uitzicht wijd?
A. Doe recht
spreek waarheid laster niet
hebt Gij gezegd,
wees trouw
verloochen niet je naaste
die een mens is zoals jij.
Vg.
Doe het goed
leen royaal je geld uit, zegt Gij.
Vraag geen rente –
neem nooit één steekpenning aan.
A. Doe het goede, wankel niet
zegt Gij
wees sterk en wankel niet.
Vg.
Gezegend om uw woord
gezegend om uw naam
Ik-zal-er-zijn-voor-jou.
A. En wankel niet

Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN
Slotlied: Lied 834 – Vernieuw Gij mij…
Wegzending en zegen gezongen AMEN
De kaarsen worden gedoofd…
Postludium: Canzona - Jean Langlais (1907-1991)
Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee
en limonade in het koor!
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.pknnoordwijk.nl raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl.

