ZWO-zondag

ZONDAGSBRIEF

Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Pianisten:
Anita Minnema en Michiel
van Essen
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr./mevr. OhlenschlagerWijnberger,
Binnenweg 40A

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Fam. Huig van Duijn,
Goudenregenstraat 8

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Zending Brazilië
2e Plaatselijke Kerk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Jaargang 17 – nummer 43 – 4 november 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

Collecte Najaarszendingsweek 4 november 2018
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze.
De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het
gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de
inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Nienke Pruiksma
is door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt lessen en cursussen en draagt
bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in
Brazilië.
Liedavond op 13 november met liederen van Oosterhuis en Barnard
Cantor-organist Jaco van Leeuwen en ds. Simon Dingemanse hebben ondertussen achttien
liederen van Willem Barnard en Huub Oosterhuis uitgekozen om op de liedavond van 13
november in de Vinkenhof toe te lichten en samen te zingen. Het wordt een muzikale
avond die extra inzicht geeft in teksten en melodieën van de genoemde dichters en
bijbehorende componisten. Het zal gegarandeerd veel zangplezier opleveren en is een
aanrader voor de zanglustigen onder ons. Aanvang 20.00 uur. Welkom om 19.45 uur voor
een kopje koffie/thee. Aanmelding is handig. Dat kan bij simondingemanse@gmail.com.
Sirkelslag KIDS combi Catch of the Day
Sirkelslag KIDS is een interactieve spelavond, voor kids in de leeftijd van 8 - 12 jaar.
Groepen uit het hele land doen mee. Deelname is gratis Op 16 november eten we eerst,
rond 18.00 uur, gezamenlijk in het Windkrachthuis. Daarna spelen de kinderen het spel
Sirkelslag (zie: www.sirkelslag.nl/kids). Tegelijkertijd hebben de ouders een programma
bij dominee Janneke Nijboer. Om 21.00 uur kunnen jullie dan tegelijkertijd weer naar huis
en weekeinde gaan vieren! Geef je snel op via: petervdbeek87@gmail.com

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist: Chris Feddegon

Oude Jeroenskerk:
Doopgedachtenisdienst
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van
Leeuwen

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. Ad van Houwelingen

Oproep Kindernevendienst materiaal Kerststukjes
Op zondag 16 december gaan de kinderen van de Kindernevendienst traditiegetrouw
Kerststukjes maken. Deze worden daarna verkocht voor het Kerk & Schoolproject. De
afgelopen jaren zijn wij ingeteerd in onze voorraad. Hier zijn wij zo goed als doorheen!
Wilt u ons weer helpen? In beide kerken staan dozen waar u uw oude kerstgoed in kwijt
kunt: kerstballen en versiersels zijn van harte welkom! Eigen is alles wat op een kerststukje
kan pronken welkom! Alvast héél hartelijk dank!!!

Liturgie voor de Z.W.O.-viering
Buurtkerk, 4 november 2018
Kleur: groen (hoop op de nieuwe schepping)
Voorganger: ds. Simon Dingemanse,
samen met leden van de Z.W.O.-commissie
Op de vleugel: Anita Minnema, Michiel van Essen en Cees
Heemskerk

Muziek
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied en gezongen drempelgebed:
Een woning die zo ruim
(t. Lidy van Prooyen-Schuurman; m. lied 753)

1. Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens tekort.
2. O Eeuwige, verberg U niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.
3. Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is en elk
de ander zoekt en vindt.
4. Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt wordt er getroost.
5. De pijn van schuld en lot wordt daar
gewogen recht gedaan:
er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.
6. Wie onder ligt wordt opgericht.
Wie zich verheft, die wordt
genadig op zijn plaats gezet:
voortaan een huisgenoot.
Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De vrede van Christus zij met u allen,
A. zijn vrede zij ook met u.
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.
(gemeente gaat zitten)
Zingen: Psalm 72:1,4
Brazilië…iets over het land…
Joana Arara aan het woord…
Kyriëgebed, afgesloten met 3x ‘Heer ontferm U’

Braziliaans loflied: Cantai ao Senhor / Een lied voor
de Heer (uit: Hoop voor alle volken, lied 82)
1. Cantai ao Senhor um cantico novo, (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
2. Zingt Hem om zijn macht, zijn wondere daden (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
3. De aarde zingt mee: zijn Naam zij gezegend! (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
4. Zingt Hem die ons schiep, Hij gaf ons zijn adem!
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
5. Jesus é o Senhor! Amém, aleluia! (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen
Lezing Eerste Testament: Job 19:23-27
Zingen: Lied 928
Evangelielezing: Marcus 2:1-12
Zingen: Lied 534
Uitleg en verkondiging
Pianomuziek: Prelude no 12 in f-moll uit het
Wohltemperiertes Klavier, BWV 857 - J.S. Bach
Zingen: Als mensen leren geven
(t. Geertje de Vries; m. Lied 910)

Als mensen leren geven en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen van het beloofde land,
dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand.
Als mensen willen nemen, steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg.
Laat onze oren horen, laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond.
De kinderen komen terug…
Marli Peme Arara aan het woord…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed…
gezongen Onze Vader – lied 1006
Informatie over de diaconale inzameling
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 422
Wegzending en zegen. A. zingen AMEN.
Muziek

Welkom in de viering van de 7e zondag van de herfst
In de Oude Jeroenskerk van de Protestantse Gemeente te Noordwijk
Op zondag 4 november 2018
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Preludium

RONDOM DE SCHRIFTEN
Zondagsgebed

Woord van welkom

Het verhaal van Joana Arara

Lied van de zondag

psalm 72: 1, 4

Groet en Bemoediging

Antwoordlied

Lied 900 (3x)

Het verhaal van Marli Peme Arara
Antwoordlied
Lied 900 (3x)

Kyrie-gebed

Kyrie 301 e

Gloria

lied 870: 1, 5, 8

Evangelielezing
Antwoordlied

Marcus 2: 1 - 12
lied 534: 1, 2, 3

Met de kinderen
Lied
386
Tongen, talen, talenten kom
zing het vrolijk de aarde om
Hier zijn woorden, een goed verhaal,
Hoor er naar in een nieuwe taal.
refrein: Christus staat weer op,
aarde, adem op,
deel in ruime maat,
metterdaad!

melodie lied

Spreidt als zonlicht dit goed gerucht
Christus roept ons: Draagt goede vrucht,
mensenkinderen, groot en klein,
God wil overal met jou zijn!
refrein: Christus staat weer op,
aarde, adem op,
deel in ruime maat,
metterdaad!

Preek
Geloofslied

Lied 657: 1, 2, 4

DIENST AAN DE WERELD
Voorbeden
Stil gebed
Gebed des Heren
Gaven delen
VAN BINNEN NAAR BUITEN
gemeente gaat staan
Slotlied
lied 993: 1, 2, 7
Heenzending en zegen
Beaming
Postludium

g. Amen

