
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: Chris Faddegon  

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

Bloemengroet: 
Mevr. S.J. de Mooij-van der 

Niet, Groot hoogwaak 142 

 

Oude Jeroenskerk: 
Doopgedachtenisdienst 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. van Dijk, 

Jan Kloosstraat 12 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie: 

     Binnenlands Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Vesper 19:30 uur 
m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 
Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 
 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 44 – 11 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 
 

 

 

 

Aanvang Vesper om 19:30 uur ! 

Omdat vanavond in verband met de herdenking van het einde van 1
e
 Wereldoorlog van 

19:05 uur – 19:35 uur de klok van de Oude Jeroenskerk geluid zal worden begint de Vesper 

vanavond eenmalig later, namelijk om 19:30 uur. 
 

Diaconaal Project Jetty                                                                                                    

Zondag 25 november en zondag  2 december kunnen de welbekende kruidnootjes gekocht 

worden. De kruidnootjes worden gefabriceerd  met en door een instelling van 

verstandelijke gehandicapten. Daarnaast verkopen we ansichtkaarten uit Noordwijk. 

Zaterdag 1 december en woensdag 5 december bieden we u aan om Sint en Piet langs te 

laten komen bij u thuis, voor € 20,00 per bezoek. U kunt bij onderstaand 

mailadres/telefoonnummer uw reservering opgeven. Maandag 10 december wordt er weer 

een kerstkransworkshop gehouden op de Houtkrocht. 
 

Christelijke meditatie 

Komende week bent u van harte welkom bij de christelijke meditatie op woensdagavond 

14 november vanaf 19.45 - 21.15 uur in de Vinkenhof. (Inloop 19.30 uur). 
 

‘Opnieuw geloven’ 

Op donderdagavond 15 november start de serie van vier verdiepende avonden rondom het 

boekje 'Opnieuw geloven' van ds. W.R. van der Zee, aanvang 19.30 uur in de Vinkenhof. 

Deze eerste avond staan we stil bij het ontstaan van de apostolische geloofsbelijdenis. Van 

harte uitgenodigd. 
 

Andere plaats gemeenteberaad 21 november 

Aangezien er op 21 november gemeenteraadsverkiezingen zijn en de Vinkenhof en 

Buurtkerk gebruikt worden als stemlokaal, zijn we genoodzaakt uit te wijken naar de Oude 

Jeroenskerk voor het gemeenteberaad. We beginnen om 20.00. Graag tot dan. 
 

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 
 

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

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.sirkelslag.nl/kids
mailto:petervdbeek87@gmail.com
mailto:simondingemanse@gmail.com


Welkom in de viering van de 8
e
 zondag van de herfst 

in de Buurtkerk 

van de Protestantse Gemeente te Noordwijk 

Op zondag 11 november 2018 
 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Woord van welkom 

 

Lied van de zondag  psalm 91a: 1, 2, 3   

  

Groet en Bemoediging 

 

Kyrie-gebed  Kyrie 301 e 

 

Gloria   lied 304: 1, 2, 3 

 

Met de kinderen  

 

Lied voor klein en groot  lied 781: 1 en 3 

 

RONDOM DE SCHRIFTEN 

Zondagsgebed 

 

Gedicht   Herfst 

De blaren vallen, vallen als van ver, 

Als welkten in de hemel verre tuinen; 

Ze vallen met ontkennende gebaren. 

 

En in de nachten valt de zware aarde 

Uit alle sterren in de eenzaamheid. 

 

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 

En kijk je naar de andere: het is in alle. 

 

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen 

Oneindig teder in zijn handen op.  

    Rainer Maria Rilke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordlied   Lied 221: 1, 2, 3 

 

Evangelielezing  Marcus 12,38-13,2 

   

Antwoordlied  lied 322: 1, 2, 3 

 

Preek 

 

Geloofslied   Lied 916: 1, 2, 3 

 

 

DIENST AAN DE WERELD 

Voorbeden 

Stil gebed 

Gebed des Heren 

 

Gaven delen 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

gemeente gaat staan 

 

Slotlied  lied 657: 1, 3, 4  

 

Heenzending en zegen 

 

Beaming  g. Amen 

 

 


