
 

Oecumenezondag 

Gezamenlijke diensten 

 

 

 

 

 

 

Buurtkerk: 
Geen dienst 

 

Maria ter Zeekerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Petra van der Burg en 

mevr. E. Steenvoorden 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Simon Dingemanse en 

pastoor T. Blokland 

Ouderling van Dienst: 

Jiske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Paula Carstens, 

v/d Mortelstraat 1b 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Oecumene 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Gert Binnendijk 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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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 Oecumene Migratie verbindt kerken wereldwijd. 

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofsgemeenschappen, vaak op 

onverwachte plekken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls uit West-Afrika, 

die na hun studie be3sluiten in Marokko te blijven. Kerken in de Arabische golfstaten 

bestaan vrijwel geheel uit migranten. Ook in Nederland zijn er internationale en migranten 

kerken. In totaal zijn er ruim 1200 interculturele kerken, zoals we deze kerken zijn gaan 

noemen. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen deze kerken onderling en 

contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. De Protestantse 

kerk ondersteunt multiculturele groepen die samen Bijbellezen met advies en materialen. 

 

Kinderoppas 

Voor de Buurtkerk zijn er genoeg vrijwilligers gevonden om de kinderoppas elke 

zondagmorgen te waarborgen. Heeeft u en jij nog wat speelgoed over, wil je dat dan in de 

komende zondagen voor de dienst afgeven in de consistorie? Eventueel kan het ook 

afgeleverd worden bij de pastorie, Oranje Nassaustr. 34. 

 

Kerkbalans 2019 

In de komende week wordt de enveloppe van de actie Kerkbalans 2019 

bij u bezorgd. Helpt u ook mee om de activiteiten van onze plaatselijke 

kerk mogelijk te maken? Vul dan het toezeggingsformulier in en 

verstuur dit met de bijgevoegde portvrije enveloppe. Uw bijdrage voor 2019 kunt u ook 

direct overmaken op rekening nummer                             NL85 RABO 0373 726139 t.n.v. 

CvK Protestantse Gemeente te                              Noordwijk onder vermelding van 

Vrijwillige Bijdrage 2019. Meer informatie  in de brief of de website www.pkn-

noordwijk.nl. Wij danken alle bezorgers voor hun inspanning! 

 

Filmhuisavond 

30 januari 2019: filmhuisavond met de film Fill the void. Aanvang 20.00 uur in de 

Vinkenhof. U en jij kunnen zich vast aanmelden bij simondingemanse@gmail.com om 

deze bijzondere film mee te maken. 

 

Theateravond en avond over ‘Voltooid leven’ 

We maken u en jou vast attent op twee avonden in februari die zeer de moeite waard zijn. 

Woensdagavond 13 februari de theateravond met Kirsten Benschop in De Vinkenhof en op 

donderdagavond 21 februari de avond over 'Voltooid leven' op dezelfde locatie, met twee 

sprekers die ons helpen ons te bezinnen op dit ethische vraagstuk. Aanmelding voor beide 

avonden is al mogelijk bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com) 

 

Studieverlof 

ds. Simon Dingemanse heeft van 2 januari t/m 5 februari studieverlof en zal daarom weinig 

beschikbaar zijn voor het reguliere predikantswerk. Voor dringende gevallen in de eerste 

drie weken van januari kunt u contact opnemen met ds. Petra van der Burg. 
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