
  

 

Maria ter zee-kerk: 
Oecumenische viering 

Zondag 10:00 uur 

Voorganger: Ds. Simon 

Dingemanse 

Ouderling van dienst: Karst 

Breman 

(Let op! Deze dient wordt 

niet uitgezonden) 

 

Buurkterk: Geen dienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. N. Terol-Duijndam, 

Wantveld 28 
 

Oude Jeroenskerk: 
Zondag 10:00 uur: 

Voorganger: Ds. Petra van 

der Burg 

Ouderling van dienst: Gert 

v.d. Lugt  

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Kindernevendienst:  

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Geen oppasdienst  

 

Bloemengroet: 

Dhr./mevr. van Triest-van 

der Woord, Voorstraat 137 

 

Collecte: 
1e  Diaconie 

2e  PKN Vredeswerk 
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 

Live dienst via: 

Kerkomroep Buurtkerk en 

Oude Jeroenskerk: 

Youtube en 

link www.pkn-noordwijk.nl  
 

Volgende week  
 

Buurtkerk:  

Zondag 10:00 

Voorganger: Dhr. W. 

Hollart  

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk:  

Zondag 10:00 uur: 

Geen dienst/wel online 

 

Online  uitzendingen: 

Zondag 10:00 uur  
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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 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst weer van start 

20 september kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk, 27 september in de Buurtkerk en 

11 oktober in de Oude Jeroenskerk. Opgave is verplicht, net als bij de gewone kerkgang.  

 

Aanmelden voor de kerkdiensten 

Registratie van maandag tot uiterlijk vrijdagavond voor de dienst bij voorkeur via E-mail: 

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

verkoudheidsklachten van uzelf of gezinsleden.  

 

Digitaal de kerkdienst bekijken/beluisteren  

- www.kerkomroep.nl (zowel via uitzendpunt Buurtkerk en Oude Jeroenskerk) 

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ 

  U kunt in Youtube ook zoeken naar Protestantse Kerk Noordwijk. 

- Link op www.pkn-noordwijk.nl 

Na afloop blijft de dienst als archief te zien via www.kerkomroep.nl  

Indien u vragen heeft over het gebruik kunt u contact opnemen met Peter Barnhoorn 06-

40339250.  

 

Tienercatechese "Uit de school klappen" 

Beste catechisanten, op maandag 21 september starten we de Tienercatechese weer. 

Coronaproof, in Het Windkrachthuis. Ook de scholen zijn weer gestart. We gaan daarover 

het gesprek aan. Nu staat er in de Bijbel niets over scholen, zoals we die nu kennen. Maar, 

er staan wel teksten over onderwijzen en leraren. We gaan daarmee interactief aan de gang. 

We klappen a.h.w. uit de school. Hoop je te zien op maandag om 19:00 uur in Het 

Windkrachthuis. (N.B. In de Kerkwijzer van oktober staat o.a. een overzicht van de Kinder, 

Basis -en Tienercatecheses van het seizoen 2020 -2021) Groetjes van Joost  

 

Maaltijd thuisbezorgd 

Dit weekend kunt u zich nog aanmelden voor de maaltijd van woensdag 23 september. Hij 

wordt bij u thuisbezorgd voor € 10,--. Contant afrekenen bij aflevering. Menu: 

courgettesoep, macaroni met frisse salade en griesmeel met bessensap. Te bestellen bij: 

wpdekker@ziggo.nl, tel 065535525 nelvdniet@ziggo.nl, tel 071-3618108 De volgende 

maaltijd zal 14 oktober zijn. De opbrengst is voor ons diaconale doel: Wake UP 

 

Storingen bij uitzendingen Kerkomroep / Youtube 

Al enkele weken zijn er storingen bij de uitzendingen van de kerkdiensten op 

zondagmorgen. Het technisch team van onze kerk heeft geen invloed op deze storingen. 

Het is voor hen heel frustrerend. De problemen ontstaan bij de landelijk Kerkomroep die 

zorg dragen dat de opnames vanuit de kerk zichtbaar worden op het internet. 

De uitzendingen via Youtube geven ook problemen doordat deze doorgelinkt worden 

vanuit de Kerkomroep. Afgelopen weken is er veelvuldig telefonisch contact geweest en 

afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden met Kerkomroep. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ
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https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ
https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ
https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ
https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ
http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk  

op zondag 20 september 2020 

1e zondag van de herfst 
 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

Preludium: 

Partita 'Jesu, du bist allzu schöne' 

- Georg Böhm (1661-1733)    

  

Aansteken van de kaarsen  

 

Welkom en mededelingen 

 

Gemeente gaat staan 

 

Morgenlied 906: 1, 6 

 

Bemoediging en groet, (psalm 121) 

 

V:  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

 Van waar komt mijn hulp? 

G: Mijn hulp komt van de Heer 

 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V:  Hij zal je voet niet laten wankelen, 

 hij zal niet sluimeren, je wachter 

G:  Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet 

 de wachter van Israel. 

V: De Heer is je wachter, 

 de Heer is de schaduw aan je rechterhand: 

 overdag kan de zon je niet steken, 

 bij nacht de maan je niet schaden. 

G: De Heer behoedt je voor alle kwaad,  

 hij waakt over je leven, 

V:  de Heer houdt de wacht 

 over je gaan en je komen, 

 van nu tot in eeuwigheid 

 

Wij horen lied 711b 

 

 Gemeente gaat zitten   

 

… MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

Gebed om ontferming 

 

Wij horen lied 713:1, 3, 5  

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezing Daniel 1: 1 - 21 

 

Schriftlezing Matt. 19 : 27 – 30 

 

Wij horen psalm 126 a 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel: 

Fidelis - Percy Whitlock (1903-1946) 

  

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden  

 

V: …daarom bidden wij 

G:…. Lied 368 j, eerste 2 x gesproken, na het stil 

gebed gezongen door Voorganger  

 

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Aandacht voor inzameling van de gaven  

 

Gemeente gaat staan 

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen slotlied 103 c : 1, 2, 3 

 

Heenzending en zegen  

 

g: gesproken Amen       

 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium: 

Praeludium und Fuge C-dur  

- Georg Böhm (1661-1733)   

 


