
 

 

  
 

 

Buurtkerk 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van dienst:  

Nel van der Niet-van der 

Plas 

Organist: Gerard 

Colenbrander 

 

Bloemengroet: 

De heer Karl Zijstra, 

Schiestraat 72 en de heer 

Jan Krijger, Beeklaan 126  

 

Collectes: 

1e KerkInActie: 

Werelddiaconaat Pakistan 

2e Plaatselijke kerk 

3e Plaatselijk jeugdwerk 

4e Extra collecte Oekraïne 
 

Oude Jeroenskerk:  
Geen dienst 
 

Online  uitzendingen: 
Kerkdienst Gemist 

Buurtkerk / Oude 

Jeroenskerk / ‘s Heerenloo  

link www.pkn-noordwijk.nl 
 

‘s Heerenloo: 

11:00 uur Dhr. Marco van 

Delft 

 

Volgende week  

 

Buurtkerk 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk:  
Lighthouse-viering 

10:00 uur 

Voorganger: Pastor Joost de 

Bruijn 

Met medewerking van 

Delight 

 

19:00 uur 

Vesper m.m.v. Vesperkoor 

Voorganger: 

Dhr. W. Hollart 

Cantor-organist: 

Jaco van Leeuwen 
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Catechese voor alle leeftijden over en bij het orgel, Oude Jeroenskerk 

Op woensdag 8 februari 16:15 uur neemt Jaco van Leeuwen ons mee naar het orgel van de 

OJK. Catechisanten van beide groepen welkom en eveneens belangstellenden. 
 

Vanmiddag om 16.00 in de Vinkenhof: Lighthouse 

Wat is Lighthouse? Houd je van eigentijdse muziek? Gezellig samenkomen? Eerst samen 

een kopje koffie of thee met wat lekkers drinken en hierna lekker veel zingen en kort 

nadenken over een thema? Dan ben je/bent u vanmiddag (en nagenoeg elke eerste zondag 

van de maand) welkom bij Lighthouse! Samenkomen in gezelligheid, inspiratie, 

verbinding, muziek en het geloof. En voor wie wil is er na afloop soep met brood. 
 

Lighthousedienst op 12 februari om 10.00 in de Oude Jeroenskerk 

Volgende week zondag 12 februari is iedereen, jong en oud, van harte welkom om mee te 

vieren in de Lighthousedienst in de Oude Jeroenskerk. Interactief en samenbinden gaan we 

samen op weg aan de hand van het thema "samen ons pad vinden". Ook zullen we stilstaan 

bij het landkampioenschap van Sinkelslag Kids. En o ja, neem de Smartphone mee. We 

beginnen deze dienst met ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
 

Uiteraard ontbreekt ook de muziek niet. Hieronder vast een lijstje met welke nummers we 

met Delight gaan zingen zodat u het thuis vast kunt luisteren en zo wellicht mee kunt 

zingen volgende week. Ook zullen we een van de nummers gaan aanleren zodat we deze 

hopelijk vaker kunnen gaan zingen en er vertrouwd mee raken. De linkjes om de liederen te 

luisteren kunt u vinden op de website van de kerk en via de verschillende social media 

kanalen. 
 

Breng ons samen (Op Toonhoogte 363 / Sela) 

Thuis (Sela) 

God woont bij de mensen (Schrijvers Voor Gerechtigheid) 

Zoek eerst het koninkrijk van God (Op Toonhoogte 238)  

Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid) 

Onze vader (lied 371 / Op Toonhoogte 164) 

U bent Heilig (Op Toonhoogte 339 / Opwekking 604) 

De Zegen (Eline Bakker) 
 

Christelijke meditatie 

A.s. woensdag 8 februari is er weer een bijeenkomst van Christelijke Meditatie, aanvang 

10.00 uur in de Buurtkerk. Aanmelden is handig: Marjanne Sipma, sipma85@hetnet.nl 
 

Diaconale maaltijd 

Woensdag 15 februari 2023 verzorgen we weer een 3-gangen maaltijd, in de Vinkenhof. 

Binnenlopen vanaf 17.30 uur. Maaltijd start om 18.00 uur.  Aanmelden t/m 13 februari bij: 

Cobie Dekker, wpdekker@ziggo.nl, tel 071-3620546 Janneke Marijs , 

j.marijs@kpnplanet.nl, tel 071-3616807.  

 

Woensdag 15 februari 2023: Filmavond ‘The Father’ (2020) van Florian Zeller 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/
mailto:sipma85@hetnet.nl


 

 

 

 

ORDE VAN DIENST   

Zondag 5 februari 2023 

Vijfde zondag na Epifanie                

 

Buurtkerk Noordwijk 

Kleur: groen – hoop op de 

nieuwe schepping 

 

Z.W.O. dienst: AWARD in    

    Pakistan 

 

Vg: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Gerard Colenbrander 

 

Preludium: Partita over Psalm 66, Bernard 

Bartelink 

a. Breek, aarde, uit in jubelzangen.. 

b. Komt, ziet nu de geduchte werken.. (bicinium 

voor Cornet en Trompet) 

c. Gij bracht ons in des vijands netten.. 

d. Ik kom met gaven in mijn handen.. 

e. De naam des Heren zij geprezen.. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Intochtspsalm - Lied 66:1,2,5,7 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

Vg. De vrede van God zij met u allen,    

A.   zijn vrede zij ook met u. 

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. 

Korte stilte… 

Vg. U die ons samenzijn draagt 

A.  U die liefde bent en grond van ons bestaan 

Vg. U die ons stelt in het licht en ons roept tot uw 

dienst 

A. U die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen 

vraagt, omarm ons met uw goedheid Heer. 

Amen. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Gedicht: Zondagmorgen (Ida Gerhardt, liedb. p. 

530) 

 

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. 

Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed kleed gespreid 

En grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar het licht! 

 

Zingen: Lied 867  

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

Stilstaan bij de nood van de wereld 

 

Verhaal van Christina Peter en Sana Amanat uit 

Pakistan 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met 

kyrië- en glorialied - lied 274 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen… 

 

Psalmlezing: Psalm 18:1,3,28,29 

Zingen: lied 18:9,15 

 

Evangelielezing: Matteüs 5:13-16 

Gezongen lofprijzing: lied 339b   

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: lied 998 

 

…DANKEND EN DELEND… 
 

Powerpointpresentatie vaktraining voor 

jongeren in Pakistan 
 

Moment van gedachtenis,  

afgesloten met lied 760:1,2,3 

 

Dankgebed, voorbeden,  

stil gebed, Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven  
 

…OP WEG MET DE ZEGEN 
 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 838  

 

Wegzending en zegen A. zingen AMEN   
 

Postludium: Allegro maestoso e vivace (uit: 

Sonate II), Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

Hartelijk welkom bij de ontmoeting rond koffie, 

thee en limonade achter in de kerk! 

 

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 

kerkdienstgemist.nl 

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

