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Afscheid Jorine de Klerk
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist: Jan van Duin
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
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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:

Mevr. T.C. Bonting,
Hoogwakersbosstraat 78

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Theo Passchier
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Daniel en Caroline
Tavenier,
Bronckhorststraat 41

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. Simon Dingemanse
Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:
Cantate dienst
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Oranist: Jaco van Leeuwen

Sobere maaltijd
Aanstaande. woensdagavond is de vijfde sobere maaltijd in deze 40-dagentijd. Aanvang
18.00 uur in De Vinkenhof. U kunt zich uiterlijk t/m maandag 1 april aanmelden bij Joke
van Ommen, j.c.vanommen@hotmail.com, t. 0641145244. Aansluitend is om 19.00 uur de
veertigdagenvesper waar u vanzelfsprekend ook hartelijk welkom bent als u niet aan de
sobere maaltijd deelneemt.
Bachcantate
Volgende week zondag 7 april a.s. zal in de morgendienst (aanvang 10.00 uur) in de Oude
Jeroenskerk Bachcantate nr.106 (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit) worden uitgevoerd door
het Leids Cantate Consort, met als solisten Angeliki Ploka (sopraan),Carolina Alves Luis
(alt), Andre Cruz (tenor) en Yonathan van den Brink (bas). Het geheel staat o.l.v. Johannes
Gierl. Verdere muzikale medewerking door organist Jaco van Leeuwen. Voorganger is Ds.
Petra van der Burg. De Cantatedienst vorig jaar mocht zich in een goede belangstelling
verheugen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om ook dit jaar de Bachcantatedienst bij
te wonen. De toegang is gratis, bij de uitgang is een extra deurcollecte waarin u kunt
bijdragen aan de onkosten voor deze dienst.
Jubileum Bas van Beek
In de Buurtkerk zullen we op zondag 7 april aandacht besteden aan het jubileum van een
van onze organisten Bas van Beek. Hij is in de maand april zestig jaar kerkorganist.
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.
Afscheid ds Janneke Nijboer
Na bijna zeven jaar, neemt dominee Janneke Nijboer afscheid van onze gemeente. Op
zaterdag 6 april is van 14.00 – 17.00 het Windkrachthuis open. U bent daar van harte
welkom om ds. Janneke op een informele manier gedag te zeggen. Mocht u haar willen
toespreken, of op andere wijze verrassen neem dan contact op met de voorzitter van
Windkracht 3pt0: cor.ruth@telfort.nl. De afscheidsdienst vindt plaats op 14 april in de
Oude Jeroenskerk, aanvang 10.00. Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om ds.
Janneke Nijboer de hand te schudden. De dienst vanuit de Oude Jeroenskerk zal met
beelden uitgezonden worden via Kerkomroep. Wilt u meedoen aan een cadeau, stort dan
uw bijdrage op rekeningnummer: NL31INGB0000447699 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente. Graag bij uw gift vermelden: afscheid ds. Janneke Nijboer.

Hartelijk welkom in de Buurtkerk op zondag 31 maart 2019
Vierde zondag van de veertigdagentijd (Klein Pasen)
In deze dienst neemt Jorine de Klerk afscheid als kerkelijk werker ten behoeve van het
ouderenpastoraat in onze wijkgemeente
OP EN OVER DE DREMPEL
 Welkom en mededelingen

AFSCHEID VAN OUDERLINGKERKELIJK
WERKER JORINE DE KLERK
Wij gaan staan



Zingen lied 221: 1, 2



Afscheid en dank



Moment van stilte, openingswoorden en groet



Wij gaan staan en zingen zegenlied 794 : 1



Drempelgebed

DANKEN EN DELEN



Zingen Psalm 122: 1, 3



Inleiding op de viering



Gebed om ontferming,



aansluitend zingen wij kyrie 301 k
( I vrouwen, II allen)



Zingen lied 834

GEZEGEND DE WERELD IN




Wij gaan zitten

RONDOM HET WOORD


Opmaat



Gebed bij de opening van het woord



Schriftlezing Luc . 15 : 11 – 32



Zingen lied 859 : 1, 3



Schriftlezing II Kor. 5 : 16 - 20



Zingen lied 859 : 4



Uitleg en verkondiging



Zingen lied 752 : 1, 3, 7

Dankgebed en voorbeden
V: …. Daarom bidden wij
G:….. zingen lied 368d (Houd mij in leven)
Stil gebed, gezamenlijk gebeden
Onze Vader: lied 369b
Inzameling der gaven
Wij gaan staan



Zingen slotlied 416



Zegen



Gezongen: Amen
Na afloop van de dienst heeft u de
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
van Jorine de Klerk, de koffie en thee staan
klaar en is er limonade voor de kinderen. Van
harte uitgenodigd!

ORDE VAN DIENST
ZONDAG 31 MAART 2019
Vierde zondag van 40-dagentijd
Zondag Laetare (Verheug u!)
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Kleur: roze of paars (het licht
schemert door het paars van inkeer)

Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
Preludium: Ciacona in D - Johann Pachelbel (16531706)
Welkom en mededelingen door diaken van dienst
OP EN OVER DE DREMPEL…
Een van de kinderen steekt de kaarsen aan

Thoralezing: Genesis 33:1-11
Zingen: Lied 991 beurtzang: 1-a, 2-m, 3-vr; 4-m,
5-vr, 6-m, 7-vr, 8-a

(gemeente gaat staan)
Intochtspsalm: Lied 122:1,2 – Hoe sprong mijn hart

Evangelielezing: Lucas 15:11-32
Zingen: Lied 816 – Dat wij onszelf gewonnen geven…

Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Vg. Hier staan wij op de drempel voor uw aangezicht
G. wilt U naar ons kijken met liefde en mildheid
Vg. want wij zijn mensen die missers maken.
G. Stel ons dan in de ruimte van uw vergeving.
Amen.

Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 896 – Wie heeft zijn geld verloren…

(gemeente gaat zitten)
Morgenlied: Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig…

Slotlied: Lied 550 – Verheug u…
Wegzending en zegen gezongen AMEN

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 299j:1,2 – Om de mensen…
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan, terwijl allen zingen…

De kinderen komen weer bij ons zitten…
…DANKEND EN DELEND…
Moment van gedachtenis + lied 961 (2x)
Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN

De kaarsen worden gedoofd…
Postludium: Fuga in D - Johann Pachelbel (16531706)
Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie,
thee en limonade in het koor!
Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt
meer weten over de protestantse gemeente Noordwijk,
dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling
of de predikant of de website www.pkn-noordwijk.nl
raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl.

