
 

 

 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Bas van Beek 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Joke van Ommen, 

Garenhof 2 

 

Oude Jeroenskerk: 
Belijdenis 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Schmal-Dekker, 

Egmonderstraat 37 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

     Jeugdwerk JOP 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 
 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. C. van Vliet, Rijnsburg 

Organist: Jan van Duin 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. M.A. Bezemer, 

Wassenaar 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  
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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 

 

Pastoraat                                        

 

 

 

 

Diaconaal Project Jetty               

Vandaag zondag 12 mei(Moederdag) kunt u de appeltaartjes en 

boterkoeken , die bestelt zijn, gebakken en gesponsord zijn door Oerbakker 

De Witt, afhalen bij de koffietafel in de kerk. Appeltaartje voor € 7,25 en 

boterkoek voor € 6,25. 

 

Open Synagogedienst 

Vrijdagavond 17 mei is de Open Synagogedienst in de Oude Jeroenskerk o.l.v. rabbijn 

Tamarah Benima. Welkom om 19.00 uur voor koffie en thee met iets lekkers. Om 19.30 

uur begint de open dienst die uitloopt op het zegenen van de sabbat (kiddoesj). Daarna is er 

een gezellig samenzijn met lekkernijen dat ook echt bij het programma hoort. Klezmerband 

Lou Sjoege zal dan ook spelen. De avond is om 22.00 uur afgelopen. Het is handig u aan te 

melden bij Simon Dingemanse, simondingemanse@gmail.com Er worden vrijwilligers 

gevraagd om cake of (appel)taart te bakken! Graag ook melden bij Simon Dingemanse. 

 

Gelegenheidskoor 

Op zaterdagmorgen 25 mei (9.30-13.00 uur) kunt u deelnemen aan het gelegenheidskoor in 

de Oude Jeroenskerk, die twee delen van het Gloria van Vivaldi zal instuderen en tijdens 

lunchtijd ten gehore zal brengen. Grijp uw kans als u graag zingt en doe mee! U kunt zich 

aanmelden bij Cor v.d. Niet, cjvanderniet@casema.nl. Tijdige aanmelding is gewenst 

i.v.m. de voorbereidingen! 

 

Diaconale maaltijd in Het Windkrachthuis, 

Woensdag 22 mei is er weer een maaltijd in Het Windkrachthuis. Vanaf 17.30 uur bent u 

weer van harte welkom, om 18.00 uur beginnen we de maaltijd. Om 20.00 uur is de 

maaltijd afgelopen. U bent van harte welkom! Het is  gezellig en lekker!  

Wel even aanmelden: nelvdniet@ziggo.nl of 071-3618108. 

 

Boottocht 

Men kan zich nog opgeven voor de boottocht van 21 Mei. 

 

Kindernevendienst uitje 

Na de kerkdienst op zondag 19 mei verzamelen we om 11.30 uur in het Jobshuis van de 

OJK. We gaan met de kinderen van 4 – 12 jaar God’s schepping verkennen in het Panbos 

in Katwijk. We lunchen daar. Wij vinden het fijn als er ook ouders meegaan, o.a. om auto 

te rijden. Ga jij mee? Geef je op vóór 12 mei bij Peter. Om uiterlijk 14.30 uur hopen we 

weer terug te zijn bij de OJK. Groetjes Peter & Mariëtte van Es.  

 

Stapeldiner 

Vrijdagavond 24 mei is het jaarlijkse Stapeldiner voor de tieners. Dit jaar begeven wij ons 

in de wijk Boerenburg, omdat dit zo’n spannende wijk is! Welke kerkleden wonen daar? 

En hoe ziet hun leven eruit? Op 24 mei gaan we het ontdekken! Geef je voor 20 mei op bij 

Peter.   
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mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:cjvanderniet@casema.nl
mailto:nelvdniet@ziggo.nl


 

 

Hartelijk welkom in de Buurtkerk op zondag 12 mei 2019 

Vierde zondag van Pasen  

Dienst van Schrift en tafel 
 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

                                               Gemeente gaat staan 

 

Wij zingen psalm 66 : 1 ,2  

 

Moment van inkeer, openingswoorden en drempelgebed 

 

Wij zingen psalm 66 : 3  

                                                iedereen gaat zitten 

 

Gebed om ontferming,  

 

Wij zingen het gloria: lied 305 

 

Moment met de kinderen 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing : Numeri 27 : 12 - 20 

 

Wij zingen psalm 100: 1, 2 

 

Schriftlezing : Joh: 10 : 11 – 16 

 

Wij zingen psalm 100 : 3, 4  

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wij zingen lied 23 c : 1, 2, 3  

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden 

 

V: …… daarom bidden wij 

 

G:   

 

 

Inzameling der gaven  

TAFELVIERING 

 

Nodiging 

 

Wij zingen lied 385 

 

                                      Wij vormen een kring rond de tafel 

 

Tafelgebed  

 

V: ..... en daarom zingen we met vreugde en loven uw naam 

 

Wij zingen lied 906 : 2 

 

V: ... als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze  beker,  

         verkondigen wij zijn dood, totdat Hij komt.  

Wij zingen lied 906 : 5, 6 

Stil gebed, Onze Vader en vredeswens 

Gemeenschap van brood en wijn 

Tijdens de tafelviering zingen we lied 906 : 7, 8 

 

Lied 1014 

 

 

Dankzegging 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

iedereen gaat staan  

 

Wij zingen lied 103 c : 1, 2, 3 

 

Zegen gevolgd door gezongen Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


