
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Froukje van Lieshout 

Ouderling van Dienst: 

Elco Fritsche 

Organist: Jan van Duin 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Amirmoez Alinejad en 

Niloufar Forouzandeh 

samani, A. van 

Royenstraat 36 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. J. Leeffers, Weert 

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Evert Jan v.d. Plas, 

Rynesteyn 27 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie: 

     Stichting Bartimeus 

2
e  

Plaatselijke Kerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
Gezamenlijke dienst 

m.m.v. Delight 

Afscheid Peter v.d. Beek 

Afscheid kindernevendienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
Geen dienst 
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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 
 

Volgende week zondag gezamenlijke dienst in de Buurtkerk 

Volgende week zondag neemt in een gezamenlijke dienst in de Buurtkerk Peter van der 

Beek afscheid als jongerenwerker van de gemeente. Verder nemen in deze dienst de oudste 

kinderen van de kindernevendienst afscheid. Muzikale medewerking wordt verleend door 

Chris Faddegon op het orgel en door Delight. Voorganger is ds. Petra van der Burg. 

 

Windkrachthuis ‘Koffie met een oortje’  

Zoals u wellicht weet staan de deuren van Het 

Windkrachthuis elke maandagmorgen vanaf half 10 open 

om u te ontvangen met een kopje koffie of thee, een 

gezellig of een serieuzer praatje. De derde maandag is er 

aansluitend de pannekoekenlunch en op de eerste 

maandag  EHBBH,  Eerste Hulp Bij 

Breien en Haken. Joke Dieben  is 

dan vanaf 10 uur  in het Windkracht 

huis, meestal ook op de andere 

maandagen. Zij helpt, namens De Breischool,  met breivragen. Dus 

iedere eerste maandag van de maand: Koffie-Met-Een-Oortje- Eerste-

Hulp-Bij Brei-en-Haakvragen De vragen mogen  van alles zijn. We 

doen ook mee aan de  goede doelen van De Breischool. Zoals: kleding 

voor het knuffelkonijn van Ronald Macdonald, chemomutsen, 

knuffeltjes haken of breien voor de kinderprikpost in het LUMC 

en borsten. Voelt u allemaal van harte welkom, met en zonder uw 

handwerken. Tot ziens in Het Windkrachthuis, de gastvrouwen. 
 

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 

 

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 
 

 
 
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. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:rvink-hogewoning@ziggo.nl
mailto:barnhoornjp@gmail.com/071-3646531
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LITURGIE ZONDAG 30 juni  

2
de

 zondag van de zomer 

Buurtkerk Noordwijk 
 

 

Preludium: Preludium in a   William Boyce 

                         Lead me, Lord   S.S. Wesley 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

 

OP EN OVER DE DREMPEL …  

 

(Gemeente gaat staan) 

 

Intochtspsalm: Psalm 84: 1, 2 en 3 – Hoe lieflijk, 

hoe goed is mij, Heer 

 

Korte gebedsstilte en openingswoorden 

 

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 houdt tot in eeuwigheid 

G. En niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

 (Gemeente gaat zitten)  

Zingen: psalm van de zondag: Psalm 16:1,3 en 4  

 

 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

Gebed bij de nood van de wereld,  

Afgesloten met lied 305: - Alle eer en alle glorie  

 

 

G…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen die daarna naar hun 

eigen ruimte gaan 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 19:19-21 

 

Zingen: lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven  

 

Evangelielezing: Lukas 9:51-62 
Gezongen acclamatie lied 339a 

 

Uitleg en verkondiging 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 912 – Neem mijn leven, laat het...   

(De kinderen komen terug) 

  

…DANKEND EN DELEND…  

 

Dankgebed en voorbeden 

 

V: … en daarom bidden wij u 

 

A: zingen: lied 367e  

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(Gemeente gaat staan)  

Slotlied: Lied 848 – Al wat een mens te kennen 

zoekt   

 

Wegzending en zegenbede. G. Zingt AMEN 

 

Zingen lied 425 – vervuld van uw zegen   

 

Postludium:  Adagio     John Bennet 

 

 

 

 

Welkom om na de dienst elkaar te ontmoeten 

achter in de kerk rond koffie, thee en limonade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl 



 

 

 
 

Orde van dienst zondag 30 juni 2019 

in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen 
 

 

 

Preludium:  

 

Psalm 116 'Ick heb den Heer lief' 

 

  - Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Licht door kind aangestoken 

 

Lied Psalm 116: 1 (God heb ik lief) 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Lied Psalm 116: 3 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 299
e
 (Kyrië en Gloria) (I = Vrouwen   II = Allen) 

 

Kindermoment 

 

Kinderlied 218: 1, 4 en 5  

                             (Dank U voor deze nieuwe morgen) 

 

Leefregel 

 

Lied 305: 1, 2 en 3 (Alle eer en alle glorie) 

 

Gebed om de Geest bij de opening van het Woord 

 

1e Schriftlezing: Psalm 13 

 

Lied Psalm 67: 1 (De Here God zij ons genadig) 

 

2e Schriftlezing: Lucas 11: 1-13 

 

Lied 315: 1 (Heb dank, o God van alle leven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging: Onze Vader 

 

Orgelspel 

 

Lied 886 (Abba, Vader) 

 

Dankgebed – Voorbede – stilte  

 

Lied 369b (Onze Vader) 

 

Collecte 

 

Lied 415: 1, 2 en 3 (Zegen ons, Algoede) 

 

Zegen en gezongen amen 

 

De kaarsen worden gedoofd 

 

Postludium:  

 

Hymne d'Action de grâces "Te Deum"  

 

   - Jean Langlais (1907-1991) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


