
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. W. Dekker, Veldhoven 

Ouderling van Dienst: 

Ruud/Wilma Vink 

Organist: Chris Faddegon   
 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Hemelvaartsdag: Echtpaar 

Otto-Snelleman, 

Erasmusweg 2B Zondag: 

Mevr. A.B. Vaartjes-

Zantinge, Woon-

Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak kamer A123  
 

WZC Groot 

Hoogwaak 
10:00 uur Recreanette 
KerkTV op grootbeeld 
 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Mis le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Mevr. van Duin-Westhoek, 

Van Leeuwenstraat 44 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie: 

Vluchtelingenhulp Istanbul 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende weeek: 
1

e
 Pinksterdag 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon 

Oude Jeroenskerk: 
Open tuinendag 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  
 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

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 

 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 

10:00 uur Buurtkerk 

Voorganger: Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: Mia le Clercq 

Organist: Bas van Beek 

Collectes: 1
e 
 Diaconie 2

e  
Plaatselijke Kerk      

 

Pastoraat 

 

 

 

Collecte vluchtelingen project Istanbul 

Namens de kerken in Istanbul moet ik de hartelijke dank overbrengen voor de steun van de 

PKN Noordwijk aan het vluchtelingen project. Het afgelopen jaar werd onze financiële 

bijdrage via de diaconie gebruikt voor de ondersteuning met voedselcoupons voor de meest 

kwetsbare families onder vluchtelingen in Istanbul. Ruim 150 families ontvingen tijdelijk 

voedselcoupons waarvan 48 van hen voor het eerst in contact kwamen met dit kerkelijk 

project. Verder bieden de kerken urgente medische hulp aan met name zwangere vrouwen, 

hulp bij sociale noden en onderwijs aan kinderen. De kerken danken iedereen voor alle 

gebeden en trouwe hulp bij hun werk. Vandaag collecteren we opnieuw voor het 

vluchtelingen project van de gezamenlijke kerken in Istanbul. Van harte aanbevolen. 

Wim Blokhuis 

 

Bakken voor het kerkcafé 

Op 8 en 9 juni zijn in de Oude Jeroenskerk weer het kerkcafé en andere activiteiten. De 

opbrengst gaat naar het Diaconale project JETTY en het Picihuis in Roemenië. Wilt u voor 

ons taart , cake of koek bakken, dan graag. Ook glutenvrij gebak is van harte welkom. U 

kunt het aan mij doorgeven, maar ook aan de andere diakenen. Marjo van Vliet, tel. 071-

3613705, email: diaconie@pkn-noordwijk.nl  

 

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 

 

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/
mailto:simondingemanse@gmail.com


Hartelijk welkom in de Buurtkerk 

Protestantse wijkgemeente Noordwijk 

op donderdag 30 mei 2019 om 10.00 uur 

Hemelvaartsdag 
 

 

VOORBEREIDING  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Iedereen gaat staan  

 

Zingen lied 212 : 1, 2, 4, 5 

 

Moment van stilte, openingswoorden en groet  

                                                                     (psalm 117) 

 

V Barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en  

    Jezus Christus onze Heer. 

A: Amen 
 

V: Loof de Heer, alle volken, 

A: Prijs hem, alle naties: 

V: Zijn liefde voor ons is overstelpend, 

A: Eeuwig duurt de trouw van de Heer 

     Halleluja 

 

Goed is Uw hand die ons leidt 

uit het donker van de nacht,  

naar het licht van de dag. 

Goed zijt Gij, God, 

onzegbaar goed. 

Zegen deze dag 

en al onze dagen 

die wij onderweg zijn naar U. 

 

Amen 

 

Iedereen gaat zitten  

 

Zingen lied 117a  

 

Inleiding op de viering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed op Hemelvaartsdag 

 
Schriftlezing Fil. 2 : 1 - 11 

Zingen: lied 665: 1, 2,3 

 

Schriftlezing Lucas 24 : 49 - 53 

 

Zingen: lied 665: 4, 5 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen lied 666 
 
Inzameling der gaven 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed gevolgd door 

Onze Vader 
 

Wegzending en zegen 

 

Iedereen gaat staan  

 

Zingen: lied 418  

 

Zegen 

 

Zingen lied 431 c 

 

Zingen lied 426  



 

 

 

 

 

 

Orde van dienst Buurtkerk, 2 juni 2019 
 

 

 

VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

We zingen: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’  

                                                                 (Lied 98: 1) 

 

Moment van stilte 

 
Bemoediging en groet: 

V.: Onze hulp is de naam van de HEER 

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

V.: die trouw blijft van generatie op generatie  

Allen:   EN NIET LOSLAAT DE WERKEN VAN ZIJN  

             HAND. 

V.: Genade voor u, voor jou en vrede van God,  

             Vader-Zoon-en-heilige-Geest. 

Allen: AMEN.  

 

We zingen: ‘Ja, Hij is ons getrouw gebleven’  

                                                               (Lied 98: 2) 

 

Gebed om vergeving van schuld 

 

Leefregel 

 

We zingen: ‘Gods goedheid houdt ons staande’  

                                                     (Lied 107: 1 en 20) 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Opmaat voor de kindernevendienst  

 

de kinderen gaan naar de nevendienst en nemen 

lichtjes mee vanuit de kerk 

 

Lezing van Deuteronomium 6:1-9  

                                               door ouderling van dienst 

 

 

 

 

 

 

We zingen: ‘Die chaos schiep tot mensenland’  

                                                                 (Lied 322: 1) 

 

Lezing van Johannes 13:31-35 

 

We zingen: ‘Dat boek waarin getekend staan’  

                                                         (Lied 322: 2 en 3) 

 

Verkondiging 

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

We zingen: ‘Zolang wij ademhalen’  

                                                    (Lied 657: 1, 2 en 3) 
 

GEBEDEN EN GAVEN - WEGZENDING EN ZEGEN 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling 

 

We zingen: ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’  

                                                           (Lied 977: 1, 3 en 5) 

 

Zegen, besloten met gezongen “Amen” 



 

ORDE VAN DIENST   

ZONDAG 2 JUNI 2019 

 

Zevende zondag van Pasen –  

Exaudi (Hoor!) Wezenzondag.                    

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Kleur: wit (kleur van het feest)  

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium: Ciacona in G - Georg Muffat (1653-1704)   

 

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

 

(gemeente gaat staan) 

Psalm van de zondag en drempelgebed: 

Zingen: Lied 27:1 – Mijn licht, mijn heil… 
(gesproken) 

‘Ik ben voor de duvel niet bang 

want God redt mij overal uit.’ 

 

Dat zul je mij niet blij horen rondbazuinen. 

Ik zal niet aankomen met klaroenstoten of 

trompetgeschal 

bij een elektrisch versterkte koperbrassband. 

 

‘Ben ik niet voor de duvel zo bang 

en redt God me wel overal uit?’ 

 

Dat zal ik hooguit zachtjes rondfluisteren 

met een vraagteken van tinkelende harpen 

bij een akoestische gitaar. 

 

Zoek mij Heer, als ik bang ben 

en ik niet weet hoe ik mij eruit moet redden. 

 

Laat dan uw gezicht zien zodat ik weet dat u mij ziet. 

Al zie ik alleen maar dat iets van u zichtbaar wordt 

aanschouw ik uw aangezicht. 
   (Karel Eykman, bij ps. 27:6,8,9) 

 

Zingen: Lied 27:4 – Zoals Gij eenmaal…  

 

Groet en bemoediging  

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: Lied 215:1,4,5,6,7 – Ontwaak, o mens…   

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij Franciscus van Assisi 

 

Zingen: Lied 979:1,2,3,4,5,12,14 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan 

 

Profetenlezing: 1 Samuël 12:19-24      

Zingen: Lied 837:1,3,4 – Iedereen zoekt U, jong of oud 

 

Evangelielezing: Johannes 14:15-21    

Zingen: Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten  

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 1000 – Wij zagen hoe het spoor van God 
   Beurtzang: 1,2-vg, 3-vr, 4-m, 5-a; refr.- a 

 

De kinderen komen weer bij ons zitten… 

(evt. zingen: lied 806)  

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, 

stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 666 – De Heer is opgetogen… 

 

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium: Fuga in G-Dur (BWV 541/II) - Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

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/

