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 Advent 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Susanne Blok 

Organist: Jan van Duin 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 Basisschool 

 

Bloemengroet: 

Fam. Hogewoning-Waal, 

Beethovenweg 22 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. H.E.J. v.d. Laan, 

Valkenburg 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 Basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Benschop 7 decem-

ber 106 jaar geworden 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

     Pastoraat 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 
Vesper 19:00 uur 
m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. P. Landweer, Hillegom 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 
 

Oproep Kindernevendienst materiaal Kerststukjes 

Vandaag kunt u nog oude spullen voor kerststukjes in de dozen doen. Volgende week gaan 

de kinderen van de kindernevendienst in de Buurtkerk kerststukjes maken en deze worden 

daarna verkocht voor het Kerk & Schoolproject.  
 

Kinderoppas 

In de Buurtkerk willen we proberen de kindercrêche te garanderen, zodat ouders met jonge 

kinderen op zondag altijd kunnen rekenen op kinderoppas voor hun kleinsten t/m drie jaar. 

Nu is de drempel te hoog, omdat ouders kinderoppas telefonisch moeten aanvragen. We 

hebben tien á twaalf mensen nodig die regelmatig de kerkdienst bezoeken en bereid zijn 

om, als het een keer nodig is, de kinderoppas te verzorgen tijdens de kerkdienst. Als er 

geen gebruik van gemaakt wordt (en dat is momenteel vaak het geval), kunt u gewoon de 

kerkdienst meemaken. We maken dan een oppasrooster en vragen u om op de betreffende 

zondag aanwezig te zijn en alert op mogelijke kleintjes die oppas nodig hebben. het is dus 

een 'taak' die eenmaal in de tien á twaalf weken op uw pad kan komen. Zo garanderen we 

de gastvrijheid voor jonge gezinnen en houden de drempel zo laag mogelijk. Achter in de 

Buurtkerk ligt een aanmeldingslijst op de koffietafel. Doet u mee?  
 

Kerstpakkettenactie 2018 

Net als voorgaande jaren houden de gezamenlijke Noordwijkse kerken ook in december 

2018 een kerstpakkettenactie. U kunt aan de actie bijdragen door het afstaan van (een deel 

van) uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Het is mogelijk om 

uw bijdragen persoonlijk te bezorgen bij: parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 

75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van maandag 17 t/m 

vrijdag 21 december van 09.30 tot 11.30 uur; buiten genoemde tijden: de familie Oosting, 

Zilverschoon 3. 071-3618192 Financiële bijdragen zijn van harte welkom op NL60 RABO 

0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk, onder vermelding van 

Kerstpakkettenaktie 
 

Diaconal Project Jetty                                                                                                            

Maandag 10 december wordt er weer een kerstkransworkshop gehouden vanaf 19:30 in de 

Ichthuskerk. Houtkrocht 2 2201 PJ Noordwijk Kosten € 25,- Intekenlijst ligt bij koffietafel. 
 

Oliebollenactie Diaconaal Project Jetty 

Oerbakker de Witt uit de Schoolstraat gaat weer voor ons oliebollen en appelbeignets 

bakken. Oliebollen met of zonder vulling € 1,10 p er stuk Appelbeignets€ 1,75 per stuk. 

Bestellen kan via de mail: Cobie Dekker;  wpdekker@ziggo.nl   071-

3620546 of Janneke Marijs : j.marijs@kpnplanet.nl   071-3616807. 

U kunt ze ophalen maandag 31 december 2018 tussen 10.00-13.00 

uur bij de Vinkenhof Achterzeeweg 1, 2201 EM te Noordwijk. 

Eventueel kunt u ze ook laten thuis bezorgen. Bestelformulieren 

kunnen ingeleverd worden in de besteldoos bij de koffietafel. 
 

Leerhuis: 13 december Ad van Nieuwpoort 

Ad van Nieuwpoort verstaat de kunst om op een enthousiaste en gedreven wijze de 

deelnemers op sleeptouw te nemen en teksten te onderzoeken. Aan de hand van fragmenten 

uit het boek Job kunnen we stuiten op de grote actualiteitswaarde van dit boek. Moderner 

dan we zouden verwachten, Godsbeelden zullen aan de orde komen. Basisschool 

Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22, 20:00-22:00 uur. Kosten € 7,00 Veel informatie is te 

vinden op : http://jamheijb.home.xs4all/leerhuis/ 

http://www.pkn-noordwijk.nl/


 

 

 

 

 

 

Orde van dienst zondag 9 december 2018 

Tweede adventszondag   Buurtkerk Noordwijk 

Viering maaltijd van de Heer 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse   

Organist: Jan van Duin 

Kleur: paars (inkeer en soberheid) 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

De tweede adventskaars wordt aangestoken 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied: Lied 461 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
Vg. De Heer zij met u , 

A.   ook met u zij de Heer. 

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. 

  Korte stilte… 

Vg. Laat het niet donker blijven, goede God, 

A.   kom met uw licht in ons leven. 

Vg. Wilt U ons vergeven wat niet goed is, 

A.   schenk ons het brood en de wijn van uw   

       liefde. Amen.  

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen psalm van de zondag: lied 80:1,7  

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan  

 

Profetenlezing: Ezechiël 2:8 – 3:3 

Evangelielezing: Lucas 3:2-6 

 

Zingen: Lied 439:1,2 

 

Brieflezing: Openbaring 10     

 

Zingen: Lied 317 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 451    

 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte… 

    

Nodiging 

Voorbeden, stil gebed 

 

 

 

Inzameling van de gaven  

 

Tafellied: Lied 840 
 

De gemeente vormt een kring… 

 

Tafelgebed:  
Vg. Richt uw hart op God,       

A.   wij keren ons naar zijn licht. 
Vg. Laten wij Hem danken,   

A.  Ja, van harte danken wij God 
 

Vg. Wij danken U voor uw goede Woord vol    

       bevrijding ….. 

 …..Wij verheugen ons in uw liefde en daarom     

zeggen wij samen: 

 

A. Heilig is uw Naam. 

    Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.  

    Hosanna in de hoge! 
 

Vg. U hebt U zelf gegeven in Jezus… 

       …..is het nieuwe verbond dat door mijn bloed      

       gesloten wordt.” (Lucas 22:19,20) 

A.   Zoals wij allen daarom, de kleinen en de   

       groten, eten van hetzelfde brood en drinken  

       van dezelfde wijn, zo mogen wij allen leven  

       uit Gods liefde voor ons. 

       Wij denken aan zijn dood, 

       wij geloven in zijn opstanding, 

       wij zien uit naar zijn toekomst. Maranatha. 
Vg. Laat uw Geest dan in ons midden zijn,  

       opdat wij een goede gemeenschap zijn voor  

       elkaar en voor de wereld om ons heen  

       en hoor hoe wij samen bidden:    

A. Onze Vader… 

 

Vredegroet:  
Vg. De vrede van Christus zij met u allen.   

A.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand… 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn  onder orgelspel 

Na het delen van brood en wijn kan een ieder in stilte 

weer naar zijn/haar plaats gaan.  

 

Dankgebed 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 444 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting na de dienst 

 



 

 

 

Orde van Dienst Oude Jeroenskerk 

Zondag 9 december 2018 
 

Preludium:                                                                                                                                                           

Variaties uit partita ‘Daar komt een schip geladen’ 

Adriaan Engels (1906-2003) 

 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 24:2,3 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Zingen Psalm 24:5 

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Zingen Kyriehymne Lied 299
e
 

I vrouwen 

II allen 

 

Met de kinderen 

 

Lied voor groot en klein Lied 461 

 

Gebed bij opening van de Schrift 

 

Schriftlezing Jesaja 40: 1 t/m 11 (NBV) door de ouderling 

 

Zingen Lied 439:1,2 

 

Schriftlezing Lucas 1:5 t/m 20 

 

Zingen Lied 439:3 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen Lied 158a:1,2,3 

 

Dienst der gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen Lied 444:1 t/m 5 

 

Heenzending en zegen (gezongen Amen) 

 

 

Postludium: 

Valet will ich dir geben (mel. ‘Hoe zal ik U ontvangen’ bundel ’38) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

  


