Palmpasen

ZONDAGSBRIEF

Buurtkerk:
Geen dienst

Oude Jeroenskerk:
Gezamenlijke dienst
Afscheid ds. Janneke
Nijboer
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Jannek Nijboer
Ouderling van Dienst:
Emmy Swaneveld
Organist:
Jaco van Leeuwen
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Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl
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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

Deze dienst wordt met beelden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en is daar
na afloop ook terug te kijken.
Pastoraat

Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. v.d. Zwan,
Jan Kloosstraat 26 en
echtpaar van Egmond,
Groot Hoogwaak 171 en
kamer A002

Stille Week in de Oude Jeroenskerk
U bent van harte uitgenodigd voor de vieringen in de Stille Week in de Oude Jeroenskerk.
Op Witte Donderdag 18 april om 19.30 uur vieren we voor dat de eigenlijke

Oude Jeroenskerk:

Op Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur beleven we in woord en gebed de kruisweg van
onze Heer Jezus Christus. Voorganger is ds. Janneke Nijboer. Op Stille Zaterdag 20 april
is om 22.00 uur de Paaswake. We beginnen deze viering in het donker. Het Paaslicht
wordt binnengebracht en zo daagt er een nieuwe dag, een nieuwe schepping. Deze avond
(die symbool staat voor de Paasnacht en zeer vroege morgen) is het hart van het hele
kerkjaar. Voorganger is ds. Simon Dingemanse en het Vesperkoor o.l.v. Jaco van Leeuwen
verleent haar medewerking.
Zondag 21 april uur zijn jong en oud van harte uitgenodigd om in de Buurtkerk en in
de Oude Jeroenskerk het paasfeest te vieren.

Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk:
Jeugdwerk JOP
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
o.l.v. Jaco van Leeuwen
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Wilma Vink

lijdensgeschiedenis begint, met elkaar de maaltijd van de Heer. Voorganger is ds.
Petra van der Burg, muzikale medewerking wordt verleend door een Schola uit het
Vesperkoor o.l.v. cantor-organist Jaco van Leeuwen.

Sobere maaltijd en veertigdagenvesper
A.s. woensdag is de laatste sobere maaltijd in De Vinkenhof, aanvang 18.00 uur. U kunt
zich dit keer het beste aanmelden bij ds. Simon Dingemanse, t. 3645206,
simondingemanse@gmail.com. Graag uiterlijk op maandag 15 april. Op deze avond is ook
om 19.00 uur de laatste veertigdagenvesper in De Vinkenhof. Hartelijk welkom, ook als u
niet deelneemt aan de sobere maaltijd.

Volgende weeek:
Paasfeest
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
m.m.v. kerkkoor o.l.v.
Regina van leeuwen
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Cantororganist: Jaco van
Leeuwen,

Paasontbij 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 deze 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.
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
Hof van Getsemane
Carolien Taevier heeft de icoon van de Opstanding (wordt nu
gerestaureerd) tijdelijk verwisseld voor de icoon van de Hof van
Getsemane (zie afbeelding). Met Pasen staat de icoon van de
Opstanding er weer, gerestaureerd en wel.

Beste Gemeente,
De werkgroep Windkracht3pt0 zal na het slotgebed van deze viering ds. Janneke als verrassing
toezingen. Zij zingen het lied de eerste twee keer zelf. Fijn als u, als gemeente, daarna de derde én
vierde keer meezingt, zodat wij allen Janneke het goede toezingen: '

