Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Joke van Ommen
Pianisten:
Anita Minnema en Michiel
van Essen
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. P.M. Hes-Schering,

Zwarteweg 42

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Emmy Swaneveld
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Corrie Arentshorst,
Breloftpark 17
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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

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
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.
“80 jaar Kerkkoor”
Dinsdag 28 augustus 20.00 uur start in de Vinkenhof de repetitie weer van het Kerkkoor.
De volgende repetities daarna zijn op maandagavond de normale repetitieavond.
We repeteren vanaf nu voor ons jubileumconcert op 12 oktober “80 jaar Kerkkoor”
Wilt u meezingen? Kom naar de Vinkenhof en wordt lid van ons gezellige koor,
Zomerserie orgelconcerten 2018
Aanstaande donderdag speelt Jaco van Leeuwen tijdens de vierde avond van de Zomerserie
orgelconcerten 2018 op het Knipscheer-orgel in de Oude Jeroenskerk. Toegangsprijs € 7,00
/ vrienden en introducés € 5,00.

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

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Joh. van Duin

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist: Jaco van
Leeuwen

Delight-gelegenheidskoor tijdens Startzondag
Delight
zal
tijdens
de
Startzondagviering spelen en
prachtige liederen ten gehore
brengen. 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.n
l) opgeven is fijn, maar niet
noodzakelijk.
Zondagsbrief per E-mail
ontvangen
Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief
start’;
Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief
Stop’ naar zondagsbrief@tele2.nl

Hartelijk welkom in de Buurtkerk
Op zondag 19 augustus 2018
Dienst van Schrift en Tafel


Welkom en mededelingen



Tafelgebed

Gemeente gaat staan


Zingen lied 146 a: 1, 2



Bemoediging en groet

V. De Heer is hier bij ons.
Zijn Geest is in ons midden.
V. De Heer is trouw.
Wij willen trouw zijn aan Hem.
V. Laten wij samen danken.
Wij danken samen in vreugde.
V… (vervolg tafelgebed)...... en zingen U toe

Gemeente gaat zitten


Zingen lied 146a: 5



Zingen lied 906: 2



Inleiding op de viering



Gebed om de Heilige Geest
V. ...... en in uw naam de mensen zullen dienen.



Zingen lied 906: 5, 6



Voorbeden, stil gebed gevolgd door Onze Vader



Vredeswens



Gemeenschap van brood en wijn



Zingen lied 906: 7, 8



Tijdens de rondgang zingen wij lied 1014



Dankzegging

DIENST VAN HET WOORD


Gebed van de zondag



Schriftlezing Jesaja 35 : 1 - 10



Zingen lied 713: 1, 2



Soldaat van Oranje: voorstelling voor doven,
slechthorenden en andere gebarentaligen



Schriftlezing Marc 7 : 31 - 37



Zingen lied 713: 3, 4, 5
Gemeente gaat staan



Uitleg en Verkondiging



GEZEGEND DE WERELD IN



Zingen lied 534



Zingen slotlied 423



DIENST VAN DE TAFEL



Heenzending en zegen



g: Zingen lied 431 c, gezongen Amen



Inzameling van de gaven :
1e collecte: Diakonie
2e collecte: Kerk



Zingen lied 385



Nodiging. Wij vormen vervolgens een kring rond de
tafel.

Na afloop van de dienst bent u of jij van harte welkom bij de
ontmoeting rond koffie, thee en limonade. Wanneer u wat
meer wilt meer weten over de protestantse wijkgemeente
Noordwijk of graag even wilt napraten, dan kunt u zich na
de dienst wenden tot de ouderling of de predikant.
Deze dienst is te beluisteren op www.kerkomroep.nl.en te
zien op Kerktv, Op de website www.pkn-noordwijk.nl is
informatie over de protestantse wijkgemeente Noordwijk te
vinden.

ORDE VAN DIENST
ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018
Negende zondag van de zomer
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Kleur: groen (hoop op de nieuwe
schepping)
Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
Preludium: Uit Sonata IV a-moll - Carl Ph. Emanuel Bach
(1714-1788) - Allegro assai - Adagio

(Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen)
Zingen: lied 139:14
(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 309 eerste vier regels (canon)
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften

Welkom en mededelingen door diaken van dienst
OP EN OVER DE DREMPEL…
Een van de kinderen steekt de kaarsen aan

(Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen ruimte
gaan)
Profetenlezing: Jesaja 35:1-10

(gemeente gaat staan)
Morgenlied en gezongen drempelgebed:
Lied 283 – In de veelheid van geluiden

Zingen: Lied 146c:1,5,6,7 – Alles wat adem heeft…
Evangelielezing: Marcus 7:31-37

Korte stilte…
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.

Zingen: lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien…
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud…
(De kinderen komen weer bij ons zitten, evt. zingen lied224)
…DANKEND EN DELEND…

Zingen: lied 139:1 – Heer die mij kent…
Ik laat me niet zo gauw kennen
want zo ben ik niet.
En wat ik wel ben
gaat niemand wat aan.
Zo iemand ligt mij niet
Aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw
ik zou niet weten wat dat zou kunnen zijn.
Maar dan te weten dat er een is
die mij door en doorheeft
die mij door en doorziet
die mij doorlicht door merg en been
tot in mijn nieren, tot op het bot,
dwars door mij heen, tot in het hart.
Zo één, wie zou dat kunnen zijn?
Om dan te weten dat er een is
die mij vierkant uitlacht
als ik stoer doe, als ik opschep
die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben
of diepbedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo één, zou hij dat kunnen zijn?

Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN
Slotlied: Lied 608 – De steppe zal bloeien…
Wegzending en zegen gezongen AMEN
De kaarsen worden gedoofd…
Postludium: Toccata en fuga in d-moll (BWV 565) Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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.pkn-noordwijk.nl raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl.

