
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Dhr. C. van Vliet 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jan van Duin 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr./mevr. Baljeu, Van 

Leeuwenstraat 9 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. T.G. v.d. Linden, 

Harlingen 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. v.d. Plas, 

Jozef Beugelsdijkstraat 13 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Missionair Werk 

3
e
 Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Startzondag 

 

Buurtkerk: 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorgangers: 

Ds. Janneke Nijboer, ds. 

Petra van der Burg,  

ds. Simon Dingemanse, 

kerkelijk werker Jorine de 

Klerk en jeugdwerker Peter 

v.d. Beek 

Muziek: Delight en Jaco 

van Leeuwen 

 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds.  Simon Dingemanse 
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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 

 

Start seizoen volgende week met openluchtdienst 

Volgende week start het nieuwe seizoen met de Startzondag. Als het weer meewerkt wordt 

er om 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) een openluchtdienst gehouden op het Kerkplein 

voor de Oude Jeroenskerk rondom het nieuwe jaarthema ‘Ervaar de ruimte!’.  Alle 

predikanten en kerkelijk werkers gaan voor in de dienst en zowel jongerenband Delight als 

organist Jaco van Leeuwen verzorgen het muzikale gedeelte. Na de dienst is er voor jong 

én oud een thematische Vossenjacht in Noordwijk Binnen. De achterblijvers kunnen 

genieten van een klein orgelconcert door Jaco van Leeuwen. Tenslotte wordt er met elkaar 

geluncht waarvoor iedereen wat meeneemt. Indien het weer niet meewerkt wordt de dienst 

in de Oude Jeroenskerk zelf gehouden. (Er is geen dienst in de Buurtkerk!) 
 

Speciale en extra uitzending KerkTV en kijken op grootscherm in Groot Hoogwaak 

Normaal gesproken zou er bij een kerkdienst in/rondom de Oude Jeroenskerk geen 

beelduitzending van KerkTV zijn. Voor deze speciale gelegenheid is er een uitzondering en 

wordt de startdienst geheel uitgezonden via KerkTV en is te bekijken o.a. via 

www.kerkomroep.nl (ook via Buurtkerk). Om ook de mensen in en rondom Woon-

Zorgcentrum Groot Hoogwaak de start van het seizoen mee te laten beleven is er 9 

september een extra bijeenkomst in de Recreanette waar de startdienst live kan worden 

bekeken op het grote scherm. Ook hier is er net als in de Oude Jeroenskerk om 9:45 uur al 

koffie! Op deze manier is iedereen met elkaar verbonden rondom de start van het nieuwe 

seizoen. Naast deze extra bijeenkomst gaat ook de reguliere bijeenkomst op 2 september 

gewoon door! 
 

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 vanavond 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!!  
 

Diaconaal Project Jetty 

Volgende week 9 september 2018 met de Startzondag, willen we bij het koffie drinken, 

vanuit het Diaconaal Project Jetty, de start maken met de verkoop van ansichtkaarten ten 

bate van dit project. We verkopen de ansichtkaarten met mooie afbeeldingen gemaakt in 

Noordwijk voor €1,25 per stuk en 5 voor € 5,- 
 

14 september Vrijwillligersavond 

Wij zijn erg blij met het werk dat u doet voor onze wijkgemeente! Daarom willen wij u en 

alle andere vrijwilligers die ook maar iets (1 minuut, of 1 uur of 10 uur of ........) voor onze 

wijkgemeente hebben gedaan als dankjewel 14 september een gezellige avond aanbieden. 

Meer informatie en de mogelijkheid voor opgave (voor 10 september) treft u in de 

Kerkwijzer. 
 

Doe mee – 15 september World Cleanup Day 

Zaterdag 15 september wordt de hele wereld opgeroepen om straatvuil op te ruimen. Dus 

ook u en jij! In samenwerking met Jutters Noordwijk sluit Windkracht 3pt0 van harte aan 

bij deze actie en roept ook u en jij op om mee te doen in Noordwijk. Zaterdag verzamelen 

wij om 10.00 uur bij de Vuurtoren van Noordwijk. Voor tassen en handschoenen wordt 

gezorgd. Een prikker of knijper moet je zelf meenemen. Na een uur jutten komen wij om 

11.00 uur weer samen bij de Vuurtoren. Wie dat wil kan nog een half uurtje aan de slag om 

een mooi kunstwerk te maken van wat je hebt gevonden. Om 11.30 uur is de actie voorbij. 

Meld je aan bij: juttersnoordwijk@gmail.com, of via het evenement op facebook 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:juttersnoordwijk@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE  BUURTKERK 2 SEPTEMBER 
 

 

Welkom   

 

(iedereen gaat staan) 

 

PSALM van de zondag Psalm 34 vers 1, 2 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempel gebed 

 
ZINGEN PSALM 34 vers 5 en 7 

 

(iedereen gaat zitten) 

 

Gebed van ontferming 

 

GLORIA LIED LIED 903 vers 1 

 

GEBED 

 

KINDERNEVENDIENST 

 

1e LEZING Jesaja 42:5-9 

 

Inleiding op de Evangelie-lezing 

 

2e LEZING Marcus 8:22-26 

 

woorden over Woorden 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

 

Lied 534 

 

GEBEDEN 

 

INZAMELING van Gaven 

 
SLOTLIED  909 

 
ZEGEN 

 

           

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Orde van de Eredienst in de Oude Jeroenskerk Zondag 2 september 2018 

Voorganger: ds T.G. van der Linden 
 

Preludium 

 

Welkom en mededelingen      Licht  – een kind steekt de kaarsen op de avondmaalstafel aan 

 

Beginlied: Psalm 33: 1 en 2 (staande) 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Lied: Psalm 33:8 – hierna gaat de gemeente zitten 

 

Smeekgebed voor de nood van de wereld 

 

Zingen: Kyrie- en Gloria Lied 299
e
; 

I = vrouwen, II = allen 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Kinderlied: Lied 162: 1, 3, 5 en 6 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Genesis 28:10-19 

 

Schriftlezing Johannes 1:52 

 

Zingen: Lied 150a 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Antwoordlied 871 

 

Dienst der gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

De kinderen komen terug. 

 

Slotlied: Lied 416 

 

Zegen – amen door gemeente gezongen 

 

Het kind dat de kaarsen aanstak komt naar voren om de kaarsen te doven. 

 

Postludium 


