
 

 

 

Buurtkerk: 
Gezamenlijke dienst 

Bevestiging Joost de Bruijn, 

Kerkelijk werker 

ouderenpastoraat 

 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist: Bas van Beek 

Gitaar: Frans Hoogeveen 

en Matthijs van der Meulen 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. A.G. Kuiper-

Laméris, Dreefkant 40 en 

mevr. Wil Noort,  

Duinkant 70 

 

WZC Groot 

Hoogwaak 
10:00 uur Recreanette 

KerkTV op grootbeeld 

 

Buurtkerk: 
Collectes: 

1e  Diaconie 

2e  Plaatselijke Kerk 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
10: 00 uur Geen dienst 

 

Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. W. Hollart 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Vleugelspeler: Gert 

Binnendijk 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 
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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 15 december, kerststukjes maken in de Buurtkerk 

De kindernevendienst gaat volgende week zondag in de Buurtkerk kerststukjes maken met 

de kinderen. Na afloop worden de kerststukjes verkocht voor het Kerk- en schoolproject De 

Tovertafel. In de Oude Jeroenskerk is er dan geen kindernevendienst. 

 

Volgende week Heilig Avondmaal in de Oude Jeroenskerk 
Volgende week zondag, 15 december, is er Heilig Avondmaalsviering 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.  

 

Afscheidsviering Kapel aan Zee volgende week zondag 15 december om 19.00 uur 

Volgende week zondag 15 december om 19.00 uur zal er een bescheiden afscheidsviering 

worden gehouden in de Kapel aan Zee, Hoofdstraat 96 te Noordwijk. De kapel is vanaf 

18.45 geopend. Meer informatie op de website www.pkn-noordwijk.nl 

 

Kerstkransworkshop 

Op donderdag 12 december wordt er weer een kerstkransworkshop gehouden, 

onder leiding van Elizabeth Barnhoorn in het Windkrachthuis. Inloop vanaf 

19.30 uur. Kosten € 25,00. Opgeven kan bij:Janneke Marijs 071-3616807 

j.marijs@kpnplanet.nl of Cobie Faas-Benschop 06- 20159489 cfaasbenschop@gmail.com 

 

 

Oliebollenactie Diaconaal Project Jetty 

Echte bakker G.J.de Witt uit de Hoofdstraat gaat voor ons oliebollen 

en appelbeignets bakken. Oliebollen met en zonder vulling € 1,10 per 

stuk Appelbeignets€ 1,75 per stuk  Bestellen kan via : Oude 

Jeroenskerk: Cobie Dekker:  wpdekker@ziggo.nl   071-3620546 Buurtkerk: Janneke 

Marijs : j.marijs@kpnplanet.nl   071-3616807 U kunt ze ophalen maandag 31 december 

2018 tussen 10.00-13.00 uur bij de Vinkenhof Achterzeeweg 1, 2201 EM te Noordwijk. 

Eventueel kunt u ze ook laten thuis bezorgen. In de kerken liggen bestelbonnen. 

 

Filmavond 

Op woensdag 18 december (dus niet op 11 december zoals in eerste instantie aangegeven) 

is de volgende filmhuisavond in De Vinkenhof met de film 'Le fils de l'Autre'. Aanvang 

20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelding is handig en dat kan bij Gert Gooris, 

0713612740, ggooris@gmail.com 

 
Carols bij Kaarslicht 

Het Kerkkoor is door Herma van Piekeren uitgenodigd om afwisselend en samen met het 

Kleynkoor een aantal liederen ten gehore te brengen tijdens het traditionele kerstconcert 

“Carols bij Kaarslicht “ .Thema is dit jaar ”Op weg naar vrijheid”. De concerten zijn in de 

Oude Jeroenskerk op zaterdag 21 december om 19:00 en 21:00 uur en op zondag 22 

december om 21:00 uur. Kaarten: Boekhandel vd Meer / online www.noordwijkticket.nl 

 

Vrijdag 13 december Adventsconcert Vesperkoor Noordwijk i.s.m. Voorhouts Kamerkoor 

Oude Jeroenskerk 20:15 uur (deuren open 19:45 uur). Kaarten 12,50 bij Coby Dekker, na 

afloop van de dienst. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:ggooris@gmail.com
http://www.noordwijkticket.nl/


 
 
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 
Orde van dienst zondag 8 december 2019,  

Tweede zondag van advent      Buurtkerk 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse 

Organist: Bas van Beek 

Gitaar: Frans Hoogeveen en Matthijs van der Meulen 

Kleur: Paars (soberheid en inkeer) 

 

Bevestiging van ambtsdrager - ouderenpastor 

 

Preludium  
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed:  

Lied 439:1,2,4 

  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 de psalm van de zondag: Lied 80:1,7   

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld: eenzaamheid 

Zingen: lied 854 (ook als kinderlied) 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan 

 

Profetenlezing: Micha 4:1-8 

Zingen: lied 447 

 
Evangelielezing: Matteüs 3:1-12 

Zingen: Lied 456b:1,2,3,4 in beurtzang 

 

Uitleg en verkondiging  

Zingen: Lied 462 

     De kinderen komen terug… 

 

…MET GAVEN VAN DE GEEST… 

 

Joost de Bruijn stelt zich voor… 

 

Inleidende woorden: 

Gemeente, de apostel Paulus schrijft: 

  'Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er 

zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er 

zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar 

het is één God die ze allemaal bij iedereen teweegbrengt.' 

  En de apostel Petrus zegt:'Laat ieder van u de gave die 

hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen 

daarmee te helpen…’  

     Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen 

geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om 

samen met de predikanten de gemeente te dienen vanuit 

de gaven die ze gekregen hebben en zo de naam van God 

hoog te houden. 

     Het is goed om te bedenken dat al deze ambten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn  en elkaar niet 

kunnen missen en dat de ambtsdragers ook zonder de 

gemeente tot niets in staat zijn. Niet vergeten mag 

worden dat ieder gemeentelid het ambt van gelovige 

bekleedt. Iedereen is nodig, niemand is overbodig. 

 

Gebed, Gelofte, Zegen 

 

Aanvaarding en verwelkoming: 

Gemeente, dit is uw nieuwe ambtsdrager. 

Wilt u hem in uw midden ontvangen, hem 

hooghouden in zijn ambt en hem steunen door uw 

inzet en gebed? 

Gem. antwoordt: Ja, van harte!   

 

Beurtzang ambtsdragers-gemeente:  

lied 970: 1,2-allen, 3-ambtsdragers, 4,5-allen 

 
Woord van welkom en dank 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Moment van gedachtenis,  

afgesloten met lied 769:1,6  

 

Dankgebed, voorbeden,  stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Korte toelichting op het slotlied 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Gezang 467 (LvdK) 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium 

 

Welkom bij de koffie, thee, limonade! 

U kunt Joost de Bruijn achterin de kerk de hand 

drukken. 


