
 

 

 

Buurtkerk: 
Gezamenlijke dienst 

Afscheid jeugdwerker Peter 

v.d. Beek, afscheid oudste 

kinderen kindernevendienst 

m.m.v. Delight 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. W. Hogewoning-

Waal, Beethovenweg 22 en 

mevr. Rina v.d. Haak, 

Branding 7 

 

Oude Jeroenskerk: 
Geen dienst 

 

Buurtkerk: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

    Binnenlands Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

3
e
 Jeugdwerk      

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. C. van Vliet, Rijnsburg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                              Jaargang 18 – nummer 27 – 7 juli 2019 

 

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl 

Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346 

 

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 
 

Vakantiepret voor kinderen in armoede. 

Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5000 kinderen die opgroeien in armoede 

verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken 

kunnen deze aanvullen met bv leuke cadeautjes of kortingsbonnen. 

 

Diaconie 
Zondag 14 juli, is er een avondmaalsviering in de Buurtkerk. 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 7 juli, krijgt u een lijstje mee met 

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

Boodschappenlijstje Voedselbank Noordwijk 

 Soep in blik/zak/pak   Groente in blik/pot  
 Ontbijtgranen  Oploskoffie/koffiepads    

 Vlees/vis in blik  Fruit in blik  
 Olijf- of zonnebloemolie  Jam- of appelstroop  
 Ontbijtkoek  Wasmiddel  

Liever geen rijst, pasta of thee  

Toiletartikelen mag maar heeft niet onze voorkeur / Geen alcohol aub 

 
Diaconale maaltijd 

Woensdag 17 juli is er weer een diaconale maaltijd in ” Het Windkrachthuis”. 

U kunt zich nog aanmelden bij: nelvdniet@ziggo.nl of bellen 071-3618108. 

Om 18.00 uur staat het eten op tafel. Rond 20.00 beëindigen wij de maaltijd. 

Uw bijdrage is vrijwillig, na aftrek van de kosten gaat het resterende bedrag naar: 

Jetty in Zuid Oost China. U bent van harte welkom! 

 

Om alvast in de agenda te zetten: 8 september startzondag in de Buurtkerk0 

Op zondag 8 september is de startzondag in de Buurtkerk: een vrolijke dienst voor jong en 

oud met aansluitend koffie in de windkrachttuin, een aantal aantrekkelijke workshops voor 

elk wat wils en een lekkere lunch. Net als vandaag een gezamenlijke dienst. Graag tot dan!  

Gevraagd: wie o wie is in het bezit van een partij gekloofd haardhout dat op de startzondag 

gebruikt kan worden in de schilderworkshop van Daniel en Carolien Tavenier? Rond de 

veertig stukjes hout zijn nodig. Geef een seintje aan Petra van der Burg 

ds.p.vdburg@gmail.com of Daniel Tavenier danieltavenier@gmail.com  
 

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: 

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 

 

Geen ingang via Hoofdstraatkant tijdens de kerkdienst 

Het komt regelmatig voor dat er tijdens de kerkdienst mensen via de Hoofdstraatkant de 

Buurtkerk inlopen. Dit is best storend. Nu wil de kerk open zijn voor de buitenwereld. 

Daarom staat er vanaf heden op de deur aangegeven dat iedereen van harte welkom is via 

de ingang aan de Huis ter Duinstraat. 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:nelvdniet@ziggo.nl
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       Van harte welkom in de Buurtkerk Noordwijk aan Zee zondag 7 juli 2019 
 

In deze dienst nemen  Pieter- Paul Baak, Dominique van Beelen, Daan Hoek Siem Blok en Maaike 

Blok die volgend jaar naar de middelbare school gaan, afscheid van de kindernevendienst. Ook 

nemen we afscheid van onze jeugdwerker Peter van der Beek 

Delight verleent muzikale medewerking 

 
OP EN OVER DE DREMPEL 
 

Voorafgaand aan de dienst horen we Delight 
 

Welkom en mededelingen  
 

Wij gaan staan  
 

Zingen lied 218: 1, 2, 3  
 

Moment van stilte, openingswoorden en groet 
 

Zingen lied 218: 4, 5 

                                                 

Wij gaan zitten  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed van de zondag 
 

Zingen glorialied 868: 1, 2, 3 
 

Van rups naar vlinder 
 

Zingen AWN II:I : 1 Delight, 2,3 allen 
 

1.Wanneer ik naar uw hemel kijk,  

wat voel ik mij dan klein! 

Wanneer de gouden maan daar prijkt,  

overal sterren zijn, 

dan weet ik Heer,  

zij allen gaan de door U aangewezen baan.  

De hemel, Heer, prijst wijd en zijd  

Uw naam en majesteit. 
 

2. Wanneer ik naar Uw hemel kijk, 

wat voel ik mij dan klein! 

Maar U zegt dat ik op U lijk, 

mijn vader wilt U zijn. 

O Heer, wat is een mensenkind, 

dat U hem zo geweldig vindt, 

en dat U steeds weer naar hem vraagt, 

en hem op handen draagt! 
 

3. Wanneer ik naar Uw hemel kijk, 

wat voel ik mij dan klein! 

Maar heel de aarde is mijn rijk,  

hier mag ik koning zijn,  

over de vogels en het vee, 

en alle vissen in de zee. 

De aarde, Heer, prijst wijd en zijn 

Uw naam en majesteit.  
 

Uit de Kijkbijbel Jozef  (naar Genesis 37) 
 

Zingen  lied 166b : 1, Delight,  2 allen,  

                                 3  Delight, 4 allen 
 

Kinderen gaan naar de nevendienst  
 

Desiderata 1927 geschreven door  

                            Max Ehrmann (1872 – 1945) 
 

Zingen lied 339 c 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Zingen lied 982  
 

DANKEN EN DELEN 
 

Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, de gebeden worden 

afgesloten met het gezamenlijk gezongen  

                                               Onze Vader 371 (Delight) 
 

Inzameling der gaven 
 

Tijdens de inzameling horen we Delight, Opwekking 813, 

Uw liefde wint elke strijd 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Afscheid van ouderling jeugdwerker Peter van der Beek 
 

Wij gaan staan en zingen lied 794 : 1  
 

Afscheid kinderen van de kindernevendienst 
 

Delight zingt ‘fietsen’ 
 

WEGZENDING EN ZEG 
 

Wij gaan staan 
 

Zingen slotlied 289  

Heer het licht van uw liefde schittert met Delight 

 

Zegen, gevolgd door gezongen: Amen.  

Persoonlijk afscheid van onze jeugdwerker Peter van der 

Beek en de gelegenheid om hem en zijn partner de hand te 

drukken.  

 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om elkaar 

te ontmoeten. Koffie, thee en limonade staan klaar. Als u een 

evaluatieformulier wilt inleveren, heel graag. U kunt uw 

tops en tips ook kwijt op de vellen die achterin de kerk 

klaarliggen. Alle feed-back is welkom en helpt ons om ook 

volgend jaar mooie programma’s voor jongeren en ouders 

en opvoeders te kunnen aanbieden.  


