Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Ruud Vink
Pianisten: Anita Minnema
en Michiel van Essen
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
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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

Bloemengroet:
Ds. Simon en Margreet
Dingemanse, Oranje
Nassaustraat 34

Pastoraat

Oude Jeroenskerk:

Filmhuisavond
U kunt zich aanmelden voort de laatste filmhuisavond met de film I, Daniel Blake op
woensdag 27 februari a.s. Aanvang 20.00 uur in De Vinkenhof, inloop vanaf 19.30 uur.
Een prachtige film die je niet mag missen. Aanmelding kan bij
simondingemanse@gmail.com

10:00 uur
Voorganger:
Ds. G.J. Loor,
Noordwijkerhout
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. van Overbeek,
Gladiolusstraat 23

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk:
Missionair
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende weeek:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist: Jan van Duin

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Hr. C. van Vliet, Rijnsburg
Organist: Jaco van
Leeuwen

Sobere maaltijd
Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, is de eerste sobere maaltijd om 18.00 uur in De
Vinkenhof. U kunt zich daarvoor tot uiterlijk maandag 4 maart aanmelden bij Joke van
Ommen j.c.vanommen@hotmail.com of telefonisch met 0641145244. Aansluitend is er om
19.00 uur een veertigdagenvesper tot 19.30 uur waar ieder welkom is, ook zij die niet
deelnemen aan de sobere maaltijd. Doe mee en leef op deze wijze bewust naar Pasen!
Paaskaars 2019
Ook dit jaar wordt met Pasen de nieuwe paaskaars ontstoken. U kunt een kleine versie van
dezelfde paaskaars aanschaffen. Wij willen er zelf 1 kopen omdat we het fijn vinden deze
kaars op bijzondere momenten te kunnen aansteken. Als een verlenging van het licht vanuit
de kerk naar onze eigen huiskamer en zo de verbondenheid van de gemeente te voelen.
Voelt u hetzelfde en wilt u ook zo’n kaars aanschaffen, laat het ons dan weten. Ze kosten
ongeveer € 22,00, zijn 25 cm hoog en 6 cm dik. Dan zorgen wij dat u met de Pasen de
kaars in huis heeft (als de kaarsen op voorraad zijn). Laat het ons weten voor maandag 18
maart via gerbet13@xs4all.nl. Of 06-12349883(Betsie) Betsie en Gert van der Lugt
Autodienst Oude Jeroenskerk
Hallo allemaal. Aangezien de gemiddelde leeftijd omhoog gaat van onze gemeente,
voorzien wij ook dat er in de (nabije) toekomst meer gebruik gemaakt zal worden van de
autoservice om opgehaald te worden om naar de kerk te gaan. Of enige andere activiteit
van de kerk. Daarom is in de OJK behoefte aan een aantal mensen die met hun auto
gemeenteleden kunnen ophalen. Als er een genoeg mensen zijn, bent u misschien maar af
en toe nodig. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat onze gemeenteleden die hulp nodig
hebben, toch nog naar de kerk kunnen gaan. U kunt u aanmelden bij Koos Passchier of bij
Gert van der Lugt 06 16886604.
GJV Volleybaltoernooi
9 maart is het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi van GJV Noordwijk. Het
toernooi vindt vanaf 17:00 plaats in de sporthal van ’s Heeren Loo Noordwijk, Vioollaan
7. Het goede doel van dit jaar is de Voedselbank Noordwijk. Inschrijven kan tot 2 maart
met een team van minimaal 6 personen via gjvnoordwijk.nl/volleybal. De kosten bedragen
12 euro per team.

Van harte welkom in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee
op zondag 24 februari 2019
OP EN OVER DE DREMPEL

Zingen lied 322

Welkom en mededelingen

DANKEN EN DELEN
Gemeente gaat staan

Dankgebed en voorbeden
V:
A:

Zingen lied 274

.... en daarom bidden wij u
zingen: lied 367 f

Moment van stilte, openingswoorden en groet
Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Zingen psalm 44 : 1, 3
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming

Inzameling der gaven
Kleinste kinderen kunnen opgehaald worden
uit de oppasdienst

Zingen glorialied 868: 1, 2, 5
WEGZENDING EN ZEGEN
DIENST VAN HET WOORD
Iedereen gaat staan
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen lied 755
Zingen Lied 158 a: 1, 2
Zegen, gevolgd door gezongen: Amen.
Schriftlezing psalm 124
Zingen lied 158 a : 3
Schriftlezing Lucas 6 : 27 – 38
Zingen lied 339 a
Uitleg en verkondiging

Na afloop van de dienst bent u van harte
welkom om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee
en limonade staan klaar.

ORDE VAN DIENST
OUDE JEROENSKERK 24 FEBRUARI 2019
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen
Intochtslied: Psalm 78: 1, 2 en 24
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 99: 1, 3 en 5
Kyriegebed
Glorialied 838: 1 en 3
Zingen: Kinderlied
Wij gaan voor even uit elkaar
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing Deuteronomium 15: 1 – 11
Zingen: Lied 320: 1 en 3
Lezing Lucas 6: 27 – 38
Verkondiging
Zingen: 838: 1, 3 en 4
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden
Dankgebed en voorbeden; stil persoonlijk gebed, het ´Onze Vader`
Inzameling der gaven
Slotlied 361: 1, 4, 5 en 6
Zegen

