
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse  

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst  

Geen kindernevendienst: 

 

Bloemengroet: 

Mevr. W. van Vliet-

Westdijk, 

Groot Hoogwaak 106 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg  

Ouderling van Dienst 

Theo Passchier 

Organist:  

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst  

Geen kindernevendienst: 

Wel oppasoma  

 

Bloemengroet: 

Mevr. Annie Meulendijk, 

Ranonkelstraat 23 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist: Jaco 

van Leeuwen 

m.m.v. Kerkkoor 
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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 

 

 
 

Fruit inzamelen dankdag voor gewas en arbeid 

In maart hebben we in de diensten aandacht besteed aan biddag door bolletjes mee te 

krijgen om thuis te laten groeien. Op 3 november staan we stil bij dankdag voor gewas en 

arbeid. Het idee is om die zondag in beide kerken met elkaar fruit in te zamelen en dit 

verzamelde fruit na afloop van de dienst te brengen naar de Woon-Zorgcentra Groot 

Hoogwaak en Jeroen. Op deze manier willen we onze oudere medemensen die daar wonen 

laten mee genieten en dankbaar zijn voor de overvloed die wij hebben.  Doet u mee! 
 

Diaconie 
Deze zondag, 20 oktober, zullen wij het Heilig Avondmaalsviering vieren in de Oude 

Jeroenskerk. 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.  
 

Uitnodiging gemeenteberaad over verkoop Kerk aan zee / Kapel 

Alle gemeenteleden van de wijkgemeente Noordwijk worden van harte uitgenodigd voor 

het gemeenteberaad op dinsdag 29 oktober i.v.m. de besluitvorming rond de voorgestelde 

verkoop van de Kerk aan Zee / Kapel. Deze vergadering vindt plaats in de Vinkenhof, 

Achterzeeweg 1 en begint om 19.30 uur. In deze vergadering zal een besluit worden 

genomen over de verkoop van de Kerk aan Zee / Kapel dus uw aanwezigheid is van groot 

belang. Mocht u niet in de gelegenheid zijn maar toch uw vraag willen stellen of een 

reactie willen geven, dan kunt u dit schriftelijk tot 22 oktober mailen naar de scriba Ingrid 

Christophersen (scriba@pkn-noordwijk.nl). Voor meer informatie zie kerkwijzer. 
 

High Tea in het Windkrachthuis 

Donderdag 31 oktober 2019 om 13:00 uur houden we een high tea in het Windkrachthuis. 

Prijs: € 10,-  Opgeven: Cobie Dekker 071-3620546 wpdekker@ziggo.nl Cobie Faas-

Benschop 06-20159489 cfaasbenschop@gmail.com Janneke Marijs 071-3616807  

j.marijs@kpnplanet.nl  
 

Leerhuis Noordwijk 

Rinse Reeling Brouwer is recent met emeritaat gegaan. Hij blijft onderwijzen. Donderdag 

24 oktober over "Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia". Plaats  : De 

Vinkenhof, Achterzeeweg1, 2201 EM Noordwijk-Binnen. Aanvang : 20.00 uur. 
 

Filmhuisavond 

Op 6 november is de eerste filmhuisavond van dit seizoen in De Vinkenhof. Aanvang 20 

uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Vertoond wordt de film Ensemble, c'est 

tout. Een mooie en prijs winnende film over eenzaamheid en het belang van samen zijn. 

Vrij entree en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelding bij Gert Gooris, 

t. 3612740  ggooris@gmail.com 
 

Vakantie 

Ds. Simon Dingemanse haalt komende week zijn verloren week vakantie in. Ds. Petra van 

der Brug neemt in dringende gevallen waar. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 
Orde van dienst zondag 20 oktober 2019,  

Vijfde zondag van de herfst      Buurtkerk 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon 

 

Preludium: Prelude en Fuga in d-klein - 

Theodore Dubois  
 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

 
Morgenlied en gezongen drempelgebed:  

Lied 212:1,4,5 

 

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. 

 

Zingen van een psalm: Lied 72:1,4   

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

 

Kyrië- en glorialied: lied 274 
 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Evt. moment met de kinderen… 

 

Profetenlezing: 2 Samuël 5:6-10, 9:1-10 

Zingen: Lied 122:1,2 

 

Evangelielezing: Lucas 18:35-43 

Zingen: Lied 534 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel: Allegretto in b-klein - Alexandre 

Guilmant 
 

Zingen: Lied 992  

…DANKEND EN DELEND… 

 

(Evt. danklied met de kinderen: lied 218 als gezongen 

dankgebed) 

 

Dankgebed, voorbeden,  

stil gebed, Onze Vader  

  

Inzameling van de gaven  

 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 146:2,6,7 
 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium:  Fanfare van Jacques - Nicolas 

Lemmens 
 

Van harte welkom om 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 
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Van harte welkom in de Oude Jeroenskerk  

op zondag 20 oktober 2019,  

Dienst van Schrift en Tafel  

 
Preludium 

      

 Aansteken van de kaarsen  

 

Welkom en mededelingen 

       

 Gemeente gaat staan 

 

Zingen: Lied 221 

 

Bemoediging en groet 

 

                                          Gemeente gaat zitten   

Zingen Psalm 122: 1  

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen Lied
 
 146: 1, 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezing II Sam 5 : 6 - 12 

 

Zingen Lied 175: 1, 2 

 

Schriftlezing Lucas 18 : 1 - 8 

 

Zingen Lied 175: 3, 4 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen Lied 995 

 

DIENST VAN DE TAFEL  

 

Inzameling van de gaven :  1
e
  collecte: Diakonie 

    2
e
  collecte: Kerk 

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

Nodiging  

 

Zingen Lied 393 

 

Tafelgebed 

 

Zingen Lied 404
e
  

 

... vervolg tafelgebed ....  

V: teken van zijn eindeloze liefde 

      en van de vergeving van onze zonden.  

 

Zingen Lied 407d  

 

 
 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Zingen Onze Vader lied 369 b 

 

Voorbeden 

 

Vredeswens  

 

Breken van het brood  

 

Zingen Lam Gods Lied 408
e
  

(N.B.: de eerste drie regels worden herhaald! ) 

  

Inschenken van de wijn 

 

Tijdens de tafelviering zingen we Lied 568 a en Lied 681 

 

Dankzegging 

 

                                                           Gemeente gaat staan 

  

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen 727: 1, 2, 5, 6, 8 

 

Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

Postludium  

 

 

 

 


