
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Bas van Beek 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. en mevr. de Graaff-

Schriek, Clusiusweg 56 

 

WZC Groot 

Hoogwaak 
10:00 uur Recreanette 
KerkTV op grootbeeld 

 

Oude Jeroenskerk: 
Cantate dienst 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. van Leeuwen, 

Hoogtij 51 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

     Zending Rwanda 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

3
e
 Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
Palmpasen 

Buurtkerk: Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
Gezamenlijke dienst 

Afscheid ds. Janneke 

Nijboer 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  

 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds.  Simon Dingemanse 
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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 

 

Wekelijks oppasdienst in de Buurtkerk / Windkrachthuis 

Sinds enkele weken is er weer wekelijks standaard oppasdienst in de Buurtkerk. De oppas 

wordt gehouden in het Windkrachthuis maar de kinderen worden opgewacht in de kerk 

zelf.  

 

Zestig jaar kerkorganist 

Op deze zondag is Bas van Beek onze organist in de Buurtkerk. Hij is deze maand zestig 

jaar kerkorganist en dat vieren wij vandaag met hem. 

 

Deurcollecte 

In de dienst in de Oude Jeroenskerk zal Bachcantate nr. 106 worden uitgevoerd door het 

Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl. Om te voorzien in de extra onkosten voor deze 

dienst, is er bij de uitgang een deurcollecte. Van harte aanbevolen! 

 

Diakonie 

De diakonie heeft € 1.000 overgemaakt voor hulp aan de slachtoffers als gevolg van  

de cycloon Idai die onlangs Zuidelijk Afrika heeft getroffen. Wilt u ook doneren?  

Rekeningnummer Kerk in Actie NL89ABNA0457 457 457 o.v.v. “Noodhulp cycloon Idai” 

 

Gezamenlijke dienst in de Oude Jeroenskerk 

Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de Oude Jeroenskerk wegens het 

afscheid van ds. Janneke Nijboer. De Buurtkerk is dan gesloten. Helpt u mee ds. Janneke 

Nijboer een mooi cadeau te geven. U kunt o.v.v. 'afscheid ds. Janneke Nijboer' een bijdrage 

voor het cadeau storten op NL31INGB0000447699 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente. 

 

Afscheidsdienst ds. Janneke Nijboer met beeld te zien via Kerkomroep vanuit de Oude 

Jeroenskerk 

Volgende week zondag is de afscheidsdienst met beelden te zien via www.kerkomroep.nl 

of via de mediaboxen die bij diverse gemeenteleden staan. De uitzending is zowel te 

volgen via uitzendpunt Oude Jeroenskerk als uitzendpunt Buurtkerk. 

 

Literaire kring 

De literaire kring op woensdagavond 10 april a.s. vindt geen doorgang wegens te weinig 

deelnemers. 

 

De Passion 

Op donderdagavond 18 april is er de mogelijkheid om met elkaar de Passion te kijken op 

de GJV zolder. Vanaf 20.00 uur is de zolder open, zodat we er om 20.30 uur helemaal klaar 

voor zitten. We zouden het fijn vinden als we een beetje weten hoeveel personen we 

kunnen verwachten, dus graag even opgeven bij petervdbeek87@gmail.com  

 

Paasontbijt  21 april  2019 

Zoals u misschien al gelezen heeft: de Diaconie nodigt u allen uit voor het ontbijt op de 

Paasochtend  in de Vinkenhof. U  kunt zich t/m volgende week zondag 14 april opgeven bij 

de diakenen in de kerk of bij de adressen die in de Kerkwijzer onder Diaconie bij de 

uitnodiging vermeldt staan. 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:petervdbeek87@gmail.com


 

 

 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 7 april 2019,  

Vijfde zondag van de 40 dagentijd      Buurtkerk 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse 

Organist: jubilaris Bas van Beek, 60 jaar kerkorganist! 

m.m.v.  Wouter Mout, trompet 

 Marjon v.d. Berg-Mout, dwarsfluit   

 

Preludium: Nightfall in Camp van D.A. Pope 

        (orgel en trompet) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied – psalm van de zondag:  

Lied 43:3,4  - O Here, God, kom mij bevrijden…   

 

Groet, bemoediging en gezongen drempelgebed 
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. 

 

Korte stilte… 

 

Zingen: Lied 1008 – Rechter in het licht verheven… 

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld…afgesloten 

met lied 281:1,2,3,4,5 – Wij zoeken hier uw aangezicht 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen, waarna zij naar hun eigen 

ruimte gaan… 

 

Profetenlezing: Jesaja 58:7-10 

Zingen: Lied 537:1,2,4 – Zo spreekt de Heer… 

 

Evangelielezing: Lucas 20:9-19 

Zingen: Lied 118:8 – De steen… 

 

Uitleg en verkondiging  

 

 

Muziek: Reigen Seliger Geister, C.W. von Gluck  

  (orgel met dwarsfluit) 

 

Zingen: Lied 561 

   De kinderen komen terug… 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

  

Inzameling van de gaven  

onder muziek: Panis Angelicus van Cesar Franck. 

 

Kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppasdienst 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Slotlied: Lied 547 in beurtzang 

   1-a; 2-vr; 3-m; 4-vr; 5-m; 6-a  refr.: a. 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Aandacht voor het zestigjarig jubileum van 

organist Bas van Beek 

 

 

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade 

met iets lekkers achter in de kerk. 

Vanzelfsprekend kunt u daar Bas van Beek 

gelukwensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/

