
 Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Susanne Blok 

Organist: Jan van Duin 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Echtpaar van Leeuwen, 

De Ruyterstraat 16 

 

Oude Jeroenskerk: 
m.m.v. Schola Gregoriana, 

o.l.v. Rens Tienstra 

Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Ad van Houweligen  

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Echtpaar Barnhoorn-

Hoogenberg, 

Wilhelminastraat 36 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. R. Wattel, Hoofddorp 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  
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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 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

Beroepings- en sollicitatiewerk 

Op de website van de kerk staan de advertenties en profielschetsen. Heeft u zelf een 

voorstel voor iemand wellicht interesse heeft: barnhoornjp@gmail.com/071-3646531 

 

Openstelling Buurtkerk/vrijwilligers gezocht 

Zoals u in de Kerkwijzer hebt kunnen lezen, wordt de kerk in de 

maanden juli en augustus op de zaterdagmiddagen van 

14.00/17.00 uur opengesteld voor bezichtiging. Het betreft: 6, 13, 

20 en 27 juli. En: 3, 10, 17, 24 en 31 augustus. Het zou fijn zijn 

als u uw medewerking hieraan wilt verlenen. Aanmelden per e-

mail: rvink-hogewoning@ziggo.nl 

 

Het labyrinth ervaren met Nel Hogervorst 

Op woensdag 19 juni a.s. is de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de christelijke 

meditatie. Dit keer op het strand. We verzamelen om 19.15 uur in het Windkrachthuis en 

zullen rond 19.30 uur naar het strand gaan. Nel Hogervorst zal ons uitleg geven over het 

oeroude symbool van het labyrinth en op het strand zullen we ook zelf door het labyrinth 

heengaan. ... Een ieder van harte uitgenodigd voor deze stille wandeling met wind, water 

golven en aandacht.  

 

Woensdag 19 juni Diaconale maaltijd in de Vinkenhof 

Afgelopen tijd is verpleegkundige Jetty op bezoek in China geweest en wil 

ons graag op de 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.  

Inloop vanaf 17:30 uur, maaltijd om 18:00 u ur. We vragen een bijdrage naar vermogen en 

denken aan: € 10,- 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. Of via de intekenlijst 

in de kerk vandaag, die bij de koffietafel ligt. 

 

Afsluiting seizoen Windkracht Jong  
Op zaterdag 6 juli willen we het seizoen af gaan 

sluiten met een gezellig dagje Duinrell!!  

Alle kinderen/jongeren van 5 tot 18 jaar kunnen zich 

opgeven. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de 

Vinkenhof en zijn rond 17.30 uur weer terug. Kosten 

zijn 5 euro per persoon. Opgeven via 

windkracht3pt0@gmail.com. Graag voor 27 juni.  

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:barnhoornjp@gmail.com/071-3646531
mailto:rvink-hogewoning@ziggo.nl
mailto:windkracht3pt0@gmail.com


                                                                                                       

Van harte welkom in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee 

op zondag 16 juni 2019 
 

 

 

 

Preludium: 

Preludium en Fuga in a     Anoniem  18
e
 eeuw 

Adagio     G.F. Handel (1685- 1759) 

 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

 Welkom en mededelingen  

 

Wij gaan staan  

 

 Zingen lied 217: 1, 2, 3 

 

 Moment van stilte, openingswoorden en groet 

 

 Zingen psalm 51 : 4, 5 

 

Wij gaan zitten  

 

 Gebed om ontferming 

 

 Zingen glorialied 705 : 1, 2, 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst  

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 Schriftlezing Spreuken 8 : 22 – 36 

 

Zingen lied 323 : 1 

 

 Schriftlezing Joh 3 : 1 – 16 

 

Zingen 323 : 2, 3 

 

 Uitleg en verkondiging 

 

 Zingen lied 841 

 

 Woorden van Geloof 

 

DANKEN EN DELEN 

 

 In Memoriam gevolgd door lied 23b: 1 

 

 Dankgebed en voorbeden 

 

V: .... en daarom  bidden wij u 

A: zingen: lied 681  

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader   

 

 Inzameling der gaven,  

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Wij gaan staan 

 

 Zingen slotlied 686 

 

 Zegen, gevolgd door gezongen: Amen.  

 

 Zingen lied 425 

 

Postludium:     Freudig      J.W. Hassler 

 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom 

om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en limonade 

staan klaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


