Zondag na biddag
voor gewas/arbeid
Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist: Chris Faddegon
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. E.C. Kagenaar-van
Rooijen, Clusiusweg 36

Oude Jeroenskerk:
m.m.v. kerkkoor
o.l.v. Regina van Leeuwen
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Mia le Clercq
Cantor-organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Fam. Ike,
Susanna van Ettenstraat 4

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Binnenlands Diaconaat
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende weeek:
Buurtkerk:
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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
Kinderoppas
Vanaf deze zondag is voortaan de kinderoppas ook in de Buurtkerk gegarandeerd!
Diaconie
Vandaag is er een avondmaalsviering in de Buurtkerk. De diaconie vraagt u om een
levensmiddel mee te nemen voor de voedselbank.
Kerk-schoolviering
Volgende week zondag, is er om 10.00 uur in de Buurtkerk een kerk-schoolviering met de
scholen Wakersduin en Zeehonk.
18 april met Winkdracht3pt0 / Windkracht Jong met de bus naar The Passion
Wil je mee (vanaf 14 jaar, of jonger onder begeleiding van een ouder)? Geef je dan op tot
en met 20 maart bij Peter van der Beek, petervdbeek87@gmail.com.
Het leven van Franciscus van Assisi
A.s. dinsdag, 20:00 uur Vinkenhof vertelt Daniël Tavenier over het leven van Franciscus
van Assisi aan de hand van de fresco’s van Giotto en Joop Beenakker vertelt over zijn
pelgrimage naar Assisi waar hij een klein boekje over geschreven heeft. Toegang vrij.
Aanmelding is fijn en kan bij simondingemanse@gmail.com
Sobere maaltijd
A.s.woensdag 20 maart om 18:00 uur is er weer een sobere maaltijd om 18.00 uur in het
koor van de Oude Jeroenskerk omdat er in de Vinkenhof een stembureau is. Aanmelding
graag uiterlijk a.s. maandag bij Joke van Ommen j.c.vanommen@hotmail.com of
0641145244. Aansluitend is er om 19.00 uur een veertigdagenvesper.
Paaskaars 2019
Als u nog een paaskaart wilt aanschaffen voor thuis kunt u dat vandaag nog doorgeven: via
gerbet13@xs4all.n of 06-12349883(Betsie) Betsie en Gert van der Lugt
Leerhuis Noordwijk
Vrijdag 22 maart om 19:30 uur feestelijke jubileumbijeenkomst in de Maria ter Zee kerk
bij Palliam Martien Brinkman spreekt over "Dichtbij het onuitsprekelijke, het verlangen
naar mystieke traditie". Gedichten, toelichting, muziek en als extra een nazit met lekkers.

Kerk en Scholendienst
m.m.v. Delight
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse

Ringbijeenkomst
A.s. woensdag van om 19.45 uur is er in kerkelijk centrum Het Anker, Voorstraat, Katwijk,
een Ringbijeenkomst van gemeenten uit onze regio over het thema 'Veilige Kerk'. Parkeren
op het tegenover liggende kerkplein is gratis, parkeren op straat kost geld……!

Oude Jeroenskerk:

Concerten in Buurtkerk en Oude Jeroenskerk
Donderdag 21 maart Oude Jeroenskerk: 3 koren in serie concerten met als thema ‘Lente,
Licht, Leven’

10.00 uur Voorganger
Ds. W. Hollart
Organist: Jaco van
Leeuwen

Zaterdag 23 maart Buurtkerk: Concert St Ignatiuskoor uit Enfield, Groot-Londen
Buurtkerk in de steigers
Voor de Buurtkerk staan er steigers voor onderhoud aan de gevel. De toegang blijft
vrij!

Orde van dienst zondag 17 maart 2019
Tweede zondag 40-dagentijd Buurtkerk Noordwijk
Viering maaltijd van de Heer / aandacht voor biddag
Vg. ds. Simon Dingemanse
Organist: Chris Faddegon
Kleur: paars (inkeer en soberheid)
U kunt levensmiddelen tbv de voedselbank inleveren
Preludium
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.
(gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm en gezongen drempelgebed:
Lied 25a
Korte stilte…
Groet en bemoediging
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.
Amen.
(gemeente gaat zitten)
Zingen morgenlied: lied 215:1,2,3,4,5
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied met de kinderen: lied 541 (2x)
Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan
Toralezing: Exodus 34:27-35
Zingen: Lied 310
Evangelielezing: Lucas 9:28-36
Gezongen lofprijzing: lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 544:1,2,3,5

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 426 (2x; Engels en Nederlands)
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte…
Nodiging
Voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Tafellied: Lied 391 beurtzang: 1-vg; 2-vr; 3-m; 4-a;
refrein: allen
De gemeente vormt een kring…

Bij de anemoonbolletjes: De anemoon moet een paar uur
in het water gelegd worden, voordat hij geplant kan
worden. Net als het geloof. Soms hoor je iets wat even
in moet weken, voordat het tot bloei kan komen.
Welkom bij de ontmoeting na de dienst rond koffie,
thee en limonade

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
Zondag 17 maart 2019 2e van de Veertig dagen, zondag na biddag voor gewas en arbeid
OP EN OVER DE DREMPEL

Zingen: Acclamatie 339c

Preludium: Variaties over Psalm 25
(in 18e-eeuwse stijl, Geert Bierling (*1956)

Uitleg en Verkondiging,
Koorzang:

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Gemeente gaat staan

To Thee, o Lord - Sergei Rachmaninov
(1873-1943)
To Thee, o Lord, do I lift up my soul,
my God, I trust in Thee. (Ps. 25:1)

Zingen openingslied: Lied 272
Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Lied 909
Allen: 1 Koor: 2

Zingen: Psalm 25: 1, 2, 4 en 6
Koor: 1
4
Allen:
2
6

DANKEN EN DELEN
Gemeente gaat zitten

… MET DE WERELD OM ONS HEEN
Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van
Kyrie 301h

Allen: 3

Dankgebed en voorbeden, (afgesloten)
V: …. Daarom bidden wij
A: ….zingen: Lied 368d ( Houd mij in leven)

RONDOM HET WOORD

Gevolgd door stil gebed en gezamenlijk gebeden
Onze Vader lied 369b

Opmaat met de kinderen, wij zingen aansluitend

Inzameling van de gaven
Gemeente gaat staan

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

GEZEGEND DE WERELD IN

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Heenzending en zegen

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat. ( AWN III: 9)
Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen: Slotlied 981

g: gezongen Amen
Doven van de kaarsen
Postludium:
Fantasia c-moll (BWV 562) - J.S. Bach (1685-1750)

Schriftlezing 2 Kronieken 1 : 7 - 13

Bij de anemoonbolletjes: De anemoon moet een paar
uur in het water gelegd worden, voordat hij geplant
kan worden. Net als het geloof. Soms hoor je iets wat
even in moet weken, voordat het tot bloei kan komen.

Zingen: Psalm 111
Koor: 1
3
Allen:
2
6
Schriftlezing Lucas 11 : 1 - 13

Welkom bij de ontmoeting na de dienst rond koffie,
thee en limonade

