
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. A. Moolenaar, Lisse 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: Bas van Beek 
 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Mevr. Ger Baalbergen-van 

der Linde, Schoolstraat 15 

en mevr. Corrie Meijers-

van Nes, Clusiusweg 14 
 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Mevr. Maartje Lindhout-

Langendoen, Van 

Leeuwenstraat 42 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Catechese en Educatie 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

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

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 
 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon 
 

Oude Jeroenskerk: 
Afscheid en bevestiging 

Ambtsdragers 

mmv Protestants Kerkkoor 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Cantor-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 
 

Gedecoreerden feliciteren in de Buurtkerk 

Ger Baalbergen en Corrie Meijers hebben 30 januari 2019 een koninklijke onderscheiding 

ontvangen voor hun verdiensten aan de Noordwijkse samenleving. Bij die verdiensten 

hoort ook hun zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk binnen onze protestantse gemeente en 

daar zijn we beiden zeer erkentelijk voor. Aansluitend aan de kerkdienst in de Buurtkerk is 

er de gelegenheid om hen beiden te feliciteren. 
 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers. 

Indien er vanuit de gemeente voor 15 februari geen bezwaren worden ingediend bij de 

scriba (scriba@pkn-noordwijk.nl), zullen volgende week in de Oude Jeroenskerk volgende 

gemeenteleden als ambtsdrager worden bevestigd: in het ambt van diaken:  Jos Jousma 

(jeugddiaken), Albert Spaanderman (met speciale opdracht penningmeester College van 

Diakenen), Chris Cramer en Jan Haasnoot. In het ambt van ouderling: Marjan van der Niet 

en Karst Breman (met speciale opdracht voorzitter College van Kerkrentmeesters). 

Afscheid zal worden genomen van de diakenen: Margreeth Hoek en Fred Amperse en de 

ouderlingen Joke van Ommen, Willem Passchier en Jitske Stafleu.  
 

Theateravond 

Op 13 februari vindt in De Vinkenhof de theateravond plaats met de voorstelling van 

Kirsten Benschop, muzikaal ondersteund door Derk Groen  De toegang is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Aanmelden: simondingemanse@gmail.com  Graag tijdig i.v.m. de voorbereidingen. 
 

Avond over ‘Voltooid leven’ 

Op 21 februari vindt in de Vinkenhof de avond over 'Voltooid leven' plaats. Aanmelding is 

handig, ook bij ds. Simon Dingemanse. simondingemanse@gmail.com 
 

GJV Volleybaltoernooi  

9 maart is het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi van GJV Noordwijk. Het 

toernooi vindt plaats in de sporthal van ’s Heeren Loo Noordwijk, Vioollaan 7. Het goede 

doel is de Voedselbank Noordwijk. Inschrijventot 2 maart: gjvnoordwijk.nl/volleybal. 
 

Aanstaande zaterdag Soul Music concert in Buurtkerk 

Leerlingen van de Great Wyrley High School (Staffordshire GB) zijn deze dagen te gast in 

Noordwijk en verzorgen op zaterdag 16 februari een heerlijk concert waarin de soul 

muziek van de jaren 60 & 70 van de vorige eeuw centraal zal staan. Kom luisteren en 

swing mee op de muziek van o.a. Aretha Franklin, Wilson Pickett en Jackie Wilson. De 

kerkzaal gaat open om 19.00 uur, het concert begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een 

uur. De toegang is gratis.      

 

Afsluiting kerkasiel in Den Haag 

Het kerkasiel in Den Haag is afgelopen week met een bijzondere viering afgesloten. 

Alhoewel de kerk in Den Haag zich realiseert dat het bereikte politieke akkoord 

rafelrandjes heeft, is er reden om te danken en te vieren. En dat doen ze vanmiddag tussen 

15.00 en 20.00 uur in de Grote Kerk van Den Haag. Meer informatie en aanmelden: 

https://www.protestantsekerkdenhaag.nl 
 

Leerhuis Noordwijk 

"Volwassen geloven en denken; oproep tot universele menselijkheid" Dirk van de Glind  

spreekt in Leerhuis; 14 februari 2019 - 20.00 uur , Hoogwakersbosstraat 22. 
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Orde van dienst Buurtkerk 10 februari 2019 
 

 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

iedereen gaat staan 

Psalm van de zondag 138 : 1,2 

 

Moment van inkeer, onze hulp en groet 

 

Gebed op de drempel 

 

Psalm van de zondag (vervolg) 138: 4 

iedereen gaat zitten 

Kyriëgebed, gevolgd door gezongen “kyrië” 

 

Glorialied 655 : 1,2,3,4,5  

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Opmaat voor de kindernevendienst  

de kinderen gaan naar de nevendienst en nemen lichtjes mee vanuit de kerk 

Het Woord in ons midden 

 eerste lezing Jesaja 6 : 1 t/m8 

 Lied 912 : 1,2,3 

 Tweede lezing Lucas 4 : 42 t/m 5 : 11 

 Lied 531 : 1,2,3 

 

Preek 

 

Lied 840 : 1,2,3 voorafgegaan door meditatief orgel- of pianospel 

 

Gedachtenis 

 

Gedachtenislied 886 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling 

V : “Moge de Levende uw gaven zegenen tot opbouw van zijn Koninkrijk!” 

 

iedereen gaat staan  

Slotlied 422: 1,2,3 

 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 

 

 

 

 

 

 

 

 


