
  

 

Buurtkerk: 
Vrijdag 15:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
 

Bloemengroet: 

Dhr. L. van Duijn, 

Schoolstraat 23 
 

Zondag 10:00 uur 

Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
Zondag 10:00 uur 

Voorganger: 

Dhr. N. Binnendijk 

Ouderling van Dienst 

Marjan van der Niet 

Organist:  

Jaco van Leeuwen 
 

Bloemengroet: 

Mevr. van Duin-Westhoek, 

Van Leeuwenstraat 44 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1e  Diaconie:  

Kerk in actie Binnenlands 

diaconaat 

2e  Plaatselijke Kerk 
 

Geen oppasdienst  

Geen kindernevendienst 
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 uur 

Kerkomroep Buurtkerk: 

Opname vrijdag 

Kerkomroep Oude 

Jeroenskerk: Live dienst 

Beide diensten: 

Youtube en via link op 

www.pkn-noordwijk.nl  
 

Volgende week  
 

Buurtkerk  

Vrijdag 15:00 uur 

Voorganger: Ds. E. 

Mandemaker 

Organist: Bas van Beek 

 

Zondag 10:00 uur 

Voorganger: Ds. E. 

Mandemaker 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk:  

Geen dienst 

 

Online  uitzendingen: 

Zondag 10:00 uur 
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www.pkn-noordwijk.nl                             www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 
 

Vakantie en studieverlof ds. Simon Dingemanse 

Ds. Simon Dingemanse is van 6 juli t/m 2 augustus afwezig i.v.m. studieverlof en vakantie. 

 

Gebruiksplannen Oude Jeroenskerk en Buurtkerk 

De opgestelde gebruiksplannen rondom de opstart van de kerkdiensten staan op de website. 

 

Kerkdiensten op vrijdag en zondag: 

Registratie in de week voorafgaand aan de dienst bij voorkeur via E-mail: kerkdienst@pkn-

noordwijk.nl of telefonisch bij Anneke van der Niet: 06-30706621. Registreer niet bij 

verkoudheidsklachten van uzelf of gezinsleden. Meer informatie staat in de Kerkwijzer. 

 

Digitale kerkdienst bekijken/beluisteren  

Deze diensten zijn te zien via www.kerkomroep.nl (zowel via uitzendpunt Buurtkerk en 
Oude Jeroenskerk), en Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ  U kunt in Youtube 
ook zoeken naar Protestantse Kerk Noordwijk. Op de website www.pkn-noordwijk. Staat 

ook een link naar Youtbube. Na afloop blijft de dienst als archief te zien via 
www.kerkomroep.nl Indien u vragen heeft over het gebruik van kerkomroep kunt u contact 

opnemen met Peter Barnhoorn 06-40339250. 

 

Basiscatechese "Wat is een kerk?" 

Beste catechisanten, Fijn, dat we toch nog voor het einde van dit seizoen bij elkaar 

kunnen komen in een interactieve catechese, die gepland stond eind maart. Het 

thema is dan is "Wat is een kerk?". We gaan o.a. op speurtocht in de Buurtkerk. 

Welkom in de Basiscatechese op maandag 6 juli: 19:00 uur in Het Windkrachthuis 

(en erna in de Buurtkerk). Groetjes Joost 

 

Predikant volgende week 

Wegens gezondheidsproblemen zal ds. Petra van der Burg de komende week niet 

beschikbaar zijn voor de gemeente. In dringende gevallen kunt u contact op nemen 

met Joost de Bruijn (tel 06 - 53679264) tot vrijdagmiddag 10 juli. Ds Mandemaker 

uit Noordwijkerhout is bereid gevonden om, naast zondagmorgen 12 

juli, ook op vrijdagmiddag 10 juli voor te gaan in de dienst. 
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Orde van dienst Buurtkerk  

vrijdag 3 juli 2020 15:00 uur  
(Uitzending zondag 5 juli 2020 10:00 uur via o.a. Kerkomroep Buurtkerk) 

 
Preludium:  Aria met variaties – J.J. de Neufville  (1684 – 1712) 
 

Welkom en mededelingen door de o.v.d.    
 

(gemeente gaat staan) 

Morgenlied: lied 217    -    orgelvoorspel + melodie     

- lezen tekst lied (wie wil mag hardop meelezen)  

- orgel: melodie + naspel   

Groet en bemoediging    

Vg. De Heer zij met u, 

G.   de Heer zij ook met u. 

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. Amen. 

(gemeente gaat zitten) 
 

Verlangen en terughoudendheid   

Inleidende woorden 

Orgelspel van psalm 84:1  

Gelezen tekst van Karel Eykman bij psalm 84:2,4 met foto’s: 

“Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse scharen.  

Zelf de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt.”  

Orgelspel van psalm 84:2   
 

Gebed bij de opening van de Schriften  
 

Kort moment voor de kinderen 
 

Lezing O.T.: Psalm 1   

Evangelielezing: Matteüs 11:25-30  

Lied: Kom, o Heer, tot onze verlossing. (Jaco van Leeuwen; Cappella pro cantibus o.l.v. 

Cor Brandenburg 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Muzikale meditatie rond lied 841: Wat zijn de goede vruchten…   

ondertussen kan de tekst van het lied gelezen worden 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

na elke voorbede zegt de gemeente de tekst van lied 367f:  

“Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.” 

   

Toelichting op de inzameling van de gaven   
 

Slotlied: Lied 423  Orgelmelodie, beurtspraak vs. 1,2,3 vg: eerst 3 r., a: refrein; orgelmel.  

                                                   Dios uit te spreken als Djos! 

Zegen  
 

Postludium: Deel 4 (Allegro) uit Concerto in Bes – J.G. Walther/G. Taglietti 

 



 

 

Orde van dienst Oude Jeroenskerk 

zondag 5 juli 2020 10:00 uur 
(Uitzending zondag 28 juni 2020 10:00 uur via o.a. Kerkomroep Oude Jeroenskerk) 

 
3e zondag van de zomer 

  

VOORBEREIDING 

 

Preludium: 

Sonate in D-dur -  

   Franz Anton Maichelbeck (1702-1750) 

- Preludio  

- Allegro  

- Variatio  

- Buffone  

- Gigga 

 

Welkom en mededelingen 

 

Het aansteken van de kaarsen 

 

iedereen gaat staan 

 

Intredepsalm, lied 27: 1 

 

Moment van inkeer, bemoediging en 

vredegroet 

 

Drempelgebed 

 

Intredepsalm vervolg, lied 27: 4 

 

iedereen gaat zitten 

 

Smeekgebed, gevolgd door het kyrië 299e  

 

Glorialied 302: 1 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing: Zacharia 9, 8-12 

 

Lied 550: 1 en 3 

 

Tweede Lezing: Matteüs 11, 25-30 

 

Acclamatie: lied 339a 

 

Preek 

 

Lied 885 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Moment van gedachtenis 

 

Lied 961 

 

Dankgebed en voorbeden,  

stil gebed en het ‘Onze Vader’ 

 

Bij de uitgang wordt u in de gelegenheid 

gesteld om uw gaven te geven. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

iedereen gaat staan  

 

Slotlied 675 

 

Zegen 

 

De kaarsen worden gedoofd 

 

Postludium: 

In dir ist Freude  BWV 615  

 - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

 


