
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Chris Faddegon   

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. D. Planken-Plug, 

Woon-Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. van Overbeek, 

Gladiolusstraat 23 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie: 

     Kosten Kerkomroep 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Donderdag 10 mei: 
Hemelvaartsdag 

10:00 uur Buurtkerk 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: Jan van Duin 
 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. W. Dekker, Veldhoven 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

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 

 

 
 

Nacht zonder Dak - regionaal 

De regionale Nacht zonder Dak komt eraan! Ook Noordwijk mag hieraan mee doen. 

Van 21 juni op 22 juni slapen we dan een nacht in een kartonnendoos op de ijsclub in 

Valkenburg. Jij laat je sponsoren. Zo haal je geld op voor jongeren in bijvoorbeeld India, 

die echt op straat leven. Ben jij tussen de 12 en 16 jaar geef je voor 31 mei op bij Peter! 
 

Ethisch gesprek over scheiding van kerk en staat 5 juni met stagiair Froukje van Lieshout 

Mag de kerk zich verzetten tegen de overheid? Is de kerk geroepen om een rol te spelen in 

de politiek? Meestal staan we positief tegenover de scheiding van kerk en staat, maar soms 

gaat het over mensen in nood. Zoals bij het Kerkasiel in Den Haag. Hoe moeten we dan 

met de scheiding van kerk en staat omgaan? Over dit ethische onderwerp wil ik met u in 

gesprek gaan op woensdagavond 5 juni, 20.00 in de Vinkenhof. Dit is een opdracht voor 

mijn leerproces richting predikantschap. Aanmelden: simondingemanse@gmail.com Dit is 

een andere onderwerp dan waar over in de kerkwijzer. Froukje van Lieshout 
 

Markt onder de Linden 

Op 8 en 9 juni is de Markt onder de Linden in Noordwijk Binnen. In de Oude Jeroenskerk 

zijn weer het kerkcafé en andere activiteiten.De opbrengst gaat naar het Diaconale project 

JETTY en het Picihuis in Roemenië. Wilt u meehelpen met het bakken van  taarten en/of 

koek, of met  bedienen in het café of toilettenbeheer, horen we het graag. Marjo van Vliet, 

tel. 071-3613705, email: diaconie@pkn-noordwijk.nl of bij de andere diakenen. 
 

Vacature nieuws  

Na rijp beraad en alle voors- en tegens op een rijtje gezet te hebben, heeft de 

wijkkerkenraad besloten om de vacatures ontstaan door het vertrek van ds. Janneke 

Nijboer, Jorine de Klerk en Peter van der Beek opnieuw te vervullen voor resp. 50%, 60% 

en 50%. Het College van Kerkrentmeesters heeft inmiddels haar financiële goedkeuring 

verleend en een aanvraag voor de Solvabiliteitsverklaring bij het "Classicale College voor 

de Behandeling van Beheerszaken” is aangevraagd. De bemensing van de beroepings- / 

sollicitatie commissie is ingevuld en kwam afgelopen week voor de eerste keer bijeen. 

Meer gedetailleerde informatie en procedures is te lezen in de komende kerkwijzer. 
 

Spaardoosjes 40-dagentijd 

Vandaag is de laatste zondag dat de spaardoosjes voor Rwanda ingeleverd kunnen worden. 

Toch vergeten? Inleveren kan altijd nog bij één van de diakenen. 
 

Adopteer een Windkrachtplant 

De windkrachttuin ligt inmiddels ‘Op de schop’. Het windkrachttuinteam houdt zich bezig 

met de laatste fase: aanplanting van de tuin. Op zaterdag 29 juni organiseren we een plant- 

en pootochtend van 09.00-12.00 uur. Iedereen met groene en handige vingers is welkom, 

de tuin is er binnenkort immers voor alle gemeenteleden om van te genieten. Om de tuin te 

beplanten is een aardig budget nodig. Dat wordt deels gefinancierd door Windkracht. Voor 

het andere deel vragen wij uw bijdrage: voor €5,00 euro kunt u een Windkrachtplant 

adopteren. Wilt  u één of een aantal planten adopteren, stort dan uw bijdrage op 

rekeningnummer: NL31INGB0000447699 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente. Graag bij uw 

gift vermelden: plant windkrachttuin. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
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Van harte welkom in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee 

op zondag 26 februari 2019 

 
In deze viering staan we stil bij het leven en werken van Franciscus van Assisi (1181 -1226) 

aan de hand van iconen die zijn vervaardigdtijdens de cursus iconenschilderen (januari – april 2019) 

 

 

Welkom en mededelingen  

 

                                        Gemeente gaat staan  

 

Wij zingen psalm 67 : 1, 2 

 

Moment van stilte, openingswoorden en groet 

 

Op de drempel 

 

Hoogste roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn 

hart. Geef me een onvoorwaardelijk geloof, een vaste 

hoop, een volmaakte liefde; geef me besef en inzicht, 

zodat ik Uw heilige waarachtige wil kan volbrengen.  

(Gebed van Franciscus voor het kruis van San Damiano 

in 1205/1206 toen hij ongeveer 23 jaar oud was) 

 

Wij zingen psalm 67 : 3 

 

Gemeente gaat zitten  

 

Gebed om ontferming 

 

Wij zingen glorialied 868: 1, 2, 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Opmaat: Over Franciscus van Asissi 

 

Wij zingen ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
uit AWN III:19 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

 

Refrein  

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

 

Verhaal van Franciscus en de Wolf (naar: Masahiro 

Kaysua, Franciscus en de wolf ) 
 

Opmaat: Over Franciscus van Asissi 

 

 

 

 

Wij zingen ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
uit AWN III:19: 2, 3 

 

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen.  

 

Refrein  

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 

als je geen brood weet te delen, 

denk dan aan Jezus die brood en die vis, 

uit liefde deelde met velen.  

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing Joh. 14 : 23 – 29 

 

Wij zingen lied 836 : 3, 4 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wij zingen lied 912 
 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader   

 

Inzameling der gaven  

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Iedereen gaat staan  

 

Wij zingen lied 754  

 

Zegen, gevolgd door gezongen: Amen. 



 

ORDE VAN DIENST   

ZONDAG 26 MEI 2019 

 

Zesde zondag van Pasen –  

Rogate (Bidt!)                    

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Kleur: wit (kleur van het feest)  

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium: 3 bewerkingen over  

'Vater unser im Himmelreich' (BuxWV 207) 

    - Dietrich Buxtehude (c. 1637-1707) 

 

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

 

(gemeente gaat staan) 

Morgenlied en gezongen drempelgebed: 

Lied 212 – Laten wij zingend deze dag beginnen…   

 

Korte stilte… 

 

Groet, bemoediging en psalm van de zondag:  

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. 

 

(gemeente gaat zitten) 

Zingen psalm van de zondag: lied 66:1,6,7 –  
Breek, aarde, uit in jubelzangen… 

 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld,  

afgesloten met lied 301f in beurtzang vg-allen   

 

Loflied: Lied 150a – Geprezen zij God!... 

 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen… 

Zingen: lied 784 (beurtzang vg-allen) – Samen spelen, 

zingen… 

…de kinderen gaan naar hun eigen ruimte  

 

Profetenlezing: Joël 2:21-27      

 

Zingen: Lied 977:1,2,4,5 – Ga uit, o mens, en zoek… 

Evangelielezing: Johannes 14:23-29 

Zingen: lied 1009 – O lieve Heer, geef vrede…  

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 678:1,2,3,4,5 – Vrees niet, gij land… 

 

De kinderen komen weer bij ons zitten… 

 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, 

stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan… 

   (Dios uit te spreken als Djos) 

   

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium: Toccata in b kl. terts 

    - Eugène Gigout (1844-1925) 

 

 

 

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 bekijken en te beluisteren via 

kerkomroep.nl. 

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


 

 


