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 Pinksterdag 

Buurtkerk: 
Met muzikale medewerking 

van een blazerskwartet  

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: Chris Faddegon 
 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Mevr. T. van Herwaarden-

Boersma, Koepelweg 4 
 

Oude Jeroenskerk: 
Open tuinendag 

m.m.v. Protestants 

Kerkkoor o.l.v. Regina van 

leeuwen 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg  

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Cantor-organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Echtpaar Lindhout-

Brederode, Strandplezier 13 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie: 

     Pinksterzending China 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

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. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 
 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jan van Duin 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Ad van Houweligen 

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 

 

 

 

Bij het liturgisch bloemstuk in de Oude Jeroenskerk 

Dat de vlam van de geest de ziel van de gemeente mag raken en ons aanzetten tot werken 

in zijn koninkrijk (Joke Dekker en Janne Bakkenes). 

 

Gemeenteberaad 12 juni 2019 

Op 12 juni is er een gemeenteberaad in de Vinkenhof. De avond begint, anders dan 

normaal, om 19.30 uur. Koffie en thee is er vanaf 19.00 uur. Op deze avond zullen een 

aantal zakelijke en kerkelijke dingen met u worden besproken. Omdat de jaarcijfers eerder 

al gepresenteerd zijn en nu alleen maar goedkeuring verlangen, ontstaat er meer ruimte om 

elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten. Daarom is er nu na de pauze ruimte om met 

elkaar te praten over een onderwerp dat leeft, of wat interessant is voor de gemeente. Op 

deze manier willen we bereiken dat we vaker met elkaar van gedachte kunnen wisselen 

over een onderwerp of over de dingen die ons bezig houden. Kom daarom op 12 juni naar 

het gemeenteberaad om 19.30 uur in de Vinkenhof. 

 

Vakantie ds. Simon Dingemanse 

ds. Simon Dingemanse heeft van 10 t/m 24 juni vakantie. In dringende gevallen kunt u een 

beroep doen op ds. Petra van der Burg. 

 

Spaarproject40-dagentijd  ‘Een nieuw begin’ 

Zes weken lang hebben we gespaard voor het project Mwana Ukundwa in Rwanda. Nu er 

een eind is gekomen aan het spaarproject,  laat de werkgroep buitenland u weten dat wij 

met elkaar een bedrag van € 1.073,48 hebben gespaard. Met deze opbrengst kunnen er 

weer meer kinderen opnieuw beginnen na een trauma.  Alle spaarders willen wij heel 

hartelijk bedanken. Ook u, die een gift rechtstreeks overmaakte naar Kerk in Actie.  

 

Levensmiddelen voor de voedselbank bij viering Heilig Avondmaal Oude Jeroenskerk 

Zondag 16 juni is er een avondmaalsviering in de Oude Jeroenskerk. We vragen als 

diaconie aan u om een levensmiddel mee te nemen naar de kerk voor de voedselbank. We 

delen brood en wijn en denken hierbij ook aan onze naaste. Vandaag, 9 juni, krijgt u een 

lijstje mee met suggesties van de voedselbank om mee te nemen naar de kerk. 

 

Woensdag 19 juni Diaconale maaltijd in de Vinkenhof 

Komende tijd gaat verpleegkundige Jetty op bezoek in China en wil ons 

graag op d e hoogte houden van de hulp, die afgelopen tijd in China is 

geboden. Wij hebben Jetty uitgenodigd om woensdag 19 juni 2019 naar 

de Vinkenhof te komen. We willen graag starten met een Chinese 

maaltijd, die gesponsord wordt door keurslager Krijn v d Bent.  

We vragen een bijdrage naar vermogen en denken aan: € 10,- Aanvang 

18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Aansluitend vindt de presentatie om 

20.00 uur plaats. Wanneer er behoefte is voor vervoer, kunt u dat bij het 

opgeven kenbaar maken. Opgeven voor de maaltijd/vervoer: Nel v d Niet e-mail: 

nelvdniet@ziggo.nl  bellen: 071-3618108 

Janneke Marijs e-mail: j.marijs@kpnplanet.nl bellen: 071-3616807. 
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