
 

 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst 

Sandra van der Niet 

Organist: Bas van Beek 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 
Mevr. M. van Egmond-van 

Beelen, Groot Hoogwaak 171 
 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Hr. C. van Vliet, Rijnsburg 

Ouderling van Dienst: 

Theo Passchier 

Organist:  

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Waltman-van Zeijst, 

Weteringkade 58 

 

Beide kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk    

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
Gezamenlijke dienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Pianist: Gert Binnendijk 

 

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 gezamenlijke dienst in de Buurtkerk 

Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de Buurtkerk. In de Oude 

Jeroenskerk is er dan geen dienst. 

 

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! 
 

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:  

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 

 

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  
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Orde van dienst zondag 14 juli  2019 

Vierde zondag van de zomer Buurtkerk Noordwijk 

Viering Maaltijd van de Heer 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse   

Organist: Chris Faddegon 

Kleur: groen (hoop op de nieuwe schepping) 

 

U kunt levensmiddelen tbv de voedselbank inleveren 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed:  

Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig… 

 

Korte stilte… 

 

Groet en bemoediging 
Vg. De Heer zij met u , 

A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen psalm van de zong: lied 27:1,7 – Mijn licht… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Lied met de kinderen: lied 784 (2x) beurtzang 

 

Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan  

 

Toralezing: Deuteronomium 30:9-14 

Zingen: Lied 316:1,4 – Het woord dat u ten leven riep…   

Evangelielezing: Lucas 10:25-37 

Zingen: lied 331 – Roep onze namen… 1x vg; 2x allen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 791 – Liefde, eenmaal uitgesproken… 

   

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte… 

    

Nodiging 

 

Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven  

 

Tafellied: Lied 387 – Als wij weer het brood gaan breken 

 

De gemeente vormt een kring… 

 

Lezing: Lucas 22:14—20 

 

Zingen (dienstboek p. 299v.; mel. psalm 136): 

 

Loof de Heer, want God is goed, 

die de mensen leven doet 

en hen als op handen draagt –  

liefde die de dood verjaagt. 

 

Dank de Heer die alles schiep 

en ons hier bij name riep. 

Heilige, groot is uw macht, 

maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 

Loof de Heer, want God is goed; 

zie wat jezus voor ons doet: 

brood is Hij voor mij, en wijn; 

ik mag gast aan tafel zijn. 

 

Loof de Heer, want God is goed, 

die ons weer herleven doet. 

Toekomst heeft ons aangeraakt, 

vrede voor wie vrede maakt. 

 

Dank de Heer, kom in de kring, 

leef van de verwondering, 

dat ook jij erbij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn. 

 

A. Onze Vader… 

 

Vredegroet:  
Vg. De vrede van Christus zij met u allen.   

A.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand… 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn  onder orgelspel 

Na het delen van brood en wijn kan een ieder in stilte weer 

naar zijn/haar plaats gaan.  

 

Dankgebed 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 838:1,3,4 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting na de dienst rond koffie, 

thee en limonade 

 

Deze dienst is terug te kijken en te luisteren op 

kerkomroep.nl 

Als u meer wilt weten over de protestantse gemeente 

Noordwijk, wend u tot de predikant of ouderling of 

raadpleeg de website www.pkn-noordwijk.nl 

http://www.pkn-noordwijk.nl/


 

 

                           ORDE VAN DIENST OUDE JEROENSKERK 14 JULI 2019  10.00 uur 
 
Preludium 

 

(LICHT)  

een kind steekt de kaarsen aan op de avondmaalstafel 

 

Aanvangslied: Psalm 93 vers 1 en 2 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Zingen: Psalm 93 vers 3 en 4 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: 117d (3x) 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Schriftlezing: Deuternonium 6:1-9 

 

Zingen: Lied 320 vers 1, 2 en 3 

 

Schriftlezing Lucas 10:25-37 

 

Zingen: Lied 313 vers 1, 4 en 5 

 

woorden over Woorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Gezang 474 (oude Liedboek  vers 1 en 2)  

(we zingen allen i.p.v. broeders) 

1.  

God roept ons, allen, tot de daad. 

Zijn werk wacht; treedt dan aan, 

en weest gereed om elke weg, 

die Hij u wijst, te gaan. 

Wij weten dat, wat komen mag, 

toch hij slechts wint, die waagt. 

En wie zichzelve geven wil, 

door 't donker vlammen draagt. 

 

2. 

 God roept, en in Hem is de kracht, 

 die onze zwakheid staalt. 

 Dit is de vreugd, dat Hij het doel 

 en onze vaart bepaalt, 

 dat Hij ons over grenzen heen 

 laat zien het groot gezicht 

 van aller mensen broederschap 

 in 't ene Godd'lijk licht. 

 

Gebeden  

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Lied 903 vers 1 en 6 

 

Zegen 

 

Postludium 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  


