
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Bas van Beek 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. en mevr. Plug-Bron, 

Piet Heinstraat 57 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. R. Wattel, Hoofddorp 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Echtpaar v.d. Wal- v.d. 

Niet, 

Joseph Beugelsdijkstraat 4. 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

    Werelddiaconaat  

    Vluchtelingen 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Froukje van Lieshout 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. J. Leeffers, Weert 

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 

 

 
 

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 

 

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. 

  

Afsluiting seizoen Windkracht 3pt0 

Windkracht 3pt0 nodigd je van harte uit voor de BBQ in de vernieuwde windkrachttuin op 

zaterdag 6 juli vanaf 17:30 uur. 0-24 jr gratis, 25+ € 10,00. Graag opgeven voor 3 juli via 

windkracht3pt0@gmail.com. 

 

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 
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Orde van dienst Buurtkerk 

 

 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 145: 1 en 2 

 

Moment van inkeer, onze hulp en groet 

 

Gebed op de drempel 

 

Psalm 145: 4 

 

Iedereen gaat zitten 

 

Kyriëgebed, gevolgd door gezongen ´Kyrië´ 

 

Lied 209: 1 

 

Genadeverkondiging 

 

Lied 209: 2 en 3 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Woord in ons midden 

 

Eerste schriftlezing Jesaja 65: 1 – 9 

 

Lied 756: 1, 6, 7 en 8 

 

Tweede schriftlezing Lucas 8: 26 – 33 

 

 Lied 800: 1 en 2 

 

Preek 

 

Lied 756: 1, 4, 5 en 6 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst en de 

kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppas 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Iedereen gaat staan 

 

Slotlied 802: 4, 5 en 6     
 

Zegen, gevolgd door gezongen ´Amen´ 



 

 

 

 

Orde van dienst zondag 23 juni 2019,  
Oude Jeroenskerk, Noordwijk 
Predikant: ds. Rien Wattel, Hoofddorp 
Organist: Jaco van Leeuwen 
 
Thema: Het feest dat nooit gevierd werd 
-------------------------------------------------------- 
OP EN OVER DE DREMPEL… 
orgelspel 
welkom en mededelingen  
licht 
gemeente gaat staan; lied: 632, Dit is de dag… 
bemoediging en vredegroet: 
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 blijft over onze grenzen heen 
G.  die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. 
gemeente gaat zitten 
drempelgebed/bezinningstekst (van Marinus van 
den Berg) 
Elke dag is een uitnodiging 
om je te verwonderen 
over zoveel goeds in anderen, 
over zoveel verlangen naar liefde. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om tijd te nemen voor zorg, 
om aandachtig te leven. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen 
in waardering voor het leven, 
in waardering voor je kunnen. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om elkaar te bemoedigen, 
om te bouwen aan een wereld van liefde. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om zin te geven aan dit leven. 
lied: 216, Dit is een morgen 
inleiding kyrie en gloria; 
gezongen kyrie en gloria: 647, Voor mensen die 
naamloos 
ROND HET WOORD 
met de kinderen; kinderlied: 923, Wil je wel 
geloven 
Inleiding op de dienst 
 
 

 
Samen gezongen gebed 333, Kom Geest van God 
2x 
Eerste lezing: Leviticus 25, 8 – 16 (over het 
jubeljaar) 
 
Lied: 321 vers 1, 2, 3, 6, 7,  Niet als een storm 
Tweede lezing: Lucas 4, 14 – 21 (nogmaals het 
jubeljaar) 
Lied: 362, Hij die gesproken heeft… 
Preek 
Orgelspel  
Lied: 1001, De Wijze woorden 
DANKEN EN DELEN 
Gebeden 
Collecten 
OP WEG MET DE ZEGEN 
 
Slotlied, staande: Ga dan op weg, t: Jacqueline 
Roelofs, m: 868, Lof zij de Heer (uit haar bundel 
‘Scheppende Kracht’, jroelofs@xs4all.nl)  
Ga dan op weg  
naar een toekomst van vreugde en vrede.  
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden. 
Ga dan op weg  
om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.  
Ga dan op weg,  
deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, 
niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen. 
 
Zegen, gemeente: Amen 
De kaarsen gaan uit 
Orgelspel 


