
 
Buurtkerk: 
10:00 uur 
Voorganger: 
Ds. M.A. Bezemer, 
Wassenaar 
Ouderling van Dienst 
Willem Passchier 
Organist: 
Chris Faddegon 
Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 
Corina Steketee 071-3610580/ 
Ria Timan 071-3613888 
Kindernevendienst: 
Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 
Chris Faddegon 
 
Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 
Voorganger: 
Ds. Th. Hop, Hillegom 
Ouderling van Dienst: 
Jannie Schilperoord 
Organist: 
Jaco van Leeuwen 
Oppasdienst 
Kindernevendienst: 
Geen kindernevendienst 
 

Bloemengroet: 
Mw. Riet-van Leeuwen, 
Kerkhofpad 22 
 
Beide kerken: 
Collectes: 
1e Diaconie 
2e  Plaatselijk Kerk: 
    Missionair Werk en  
    Kerkgroei 
3e  Jeugdwerk 
Bij de kindernevendienst: 
Kerk/Schoolproject 
 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 
Dhr. S.C. Honing, 
Bodegraven 
Organist: Jan van Duin 
 
Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 
Ds. R. Kaai, Warmond 
Organist: Jaco van 
Leeuwen 
 
Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 
Ds. Petra van der Burg 
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2de collecte  Missionair werk en Kerkgroei. 
In Maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente in Zwijndrecht Het Badhuis, 
een gezamenlijk project van de Oude Kerk , Stichting Welzijn  Ouderen en het 
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te 
ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor jong en oud. 
Zo zijn er op vier ochtenden in de week ”koffiehuis”, is er ieder woensdag een brunch,  
en zijn de buurtmaaltijden en kinderclubs populair. Peter Huijser is namens de Oude Kerk 
betrokken bij Het Badhuis, dat inmiddels een pioniers plek van de Protestantse Kerk is 
geworden. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat 
voorop. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken 
als Het Badhuis. Helpt u mee ? 
 
Onderscheiding voor Chris Faddegon 
De Société académique Arts-Sciences-Lettres heeft onze organist Christian Faddegon de 
tinnen médaille (Médaille d’Etain) toegekend voor zijn niet aflatende inzet om Franse 
orgelmuziek te promoten.  Met name tijdens 38 jaar organistschap van de Duitse kerk in 
Den Haag heeft hij de Franse orgelliteratuur onder de aandacht gebracht. Daarnaast geeft 
hij in Frankrijk regelmatig benefietconcerten voor de reparatie en restauratie van orgels in 
Franse parochiekerken  en tijdens concerten in Oekraïne geeft hij concerten waarvan de 
programma’s grotendeels uit Franse orgelliteratuur bestaan. Muziek die juist in veel 
voormalige Oostbloklanden  minder bekend is dan die van de bekende Duitse 
orgelcomponisten.    
De uitreiking van de onderscheiding zal op 24 juni 2017 in Parijs plaatsvinden.  
Namens de wijkgemeente Noordwijk willen we hem van harte feliciteren met deze 
prestigieuze prijs door middel van de bloemengroet vanuit onze gemeente. 
 
Kindernevendienst 
Deze week is er geen kindernevendienst in de OJK. Er is wel kindernevendienst in de 
Buurtkerk. 
 
INLEVEREN SPAARDOOSJES  40-dagentijd 
Veel spaardoosjes zijn al binnengekomen. Mocht uw doosje nog thuis staan, vandaag en 
volgende week zondag kunnen ze in beide Kerken nog ingeleverd worden. Alvast bedankt. 
 
Nieuwe collectant(en) gezocht 
Tijdens de wekelijkse kerkdiensten worden de collectes verzorgd door een tweetal 
collectanten. Het huidige collectantenteam van de Buurtkerk zoekt versterking. Wilt u mee 
helpen? Neem dan contact op met Marco Varkevisser: varkevisser@bmg.eur.nl of 0252-
212287. 
 
WINDKRACHTHUIS, HOOFDSTRAAT 8; KOFFIE MET EEN “OORTJE” 
Een plek om op adem te komen, waar je andere mensen kunt ontmoeten, waar geluisterd 
wordt, en waar aandacht, respect en gastvrijheid centraal staat. 
Iedere maandag van 9.30-13.00 uur is het Windkrachthuis open. Van 12.00-13.00 uur kunt 
u genieten van een lunch. De eerste maandag van de maand is er een pannenkoekenlunch. 
Woensdag 10 mei kunt u om 18.00 uur genieten van een warme maaltijd. 
Wilt u mee eten? Opgave bij Nel van der Niet, tel 071-3618108, mail nelvdniet@ziggo.nl 
We vragen een eigen bijdrage voor het eten. De opbrengst is bestemd, na aftrek van de 
onkosten, voor Jetty in Zuid-oost Azië. 

Marjanne Sipma 



                                         Orde van Dienst Buurtkerk 7 mei 2017
 
Welkom en mededelingen 
 
Gemeente gaat staan 
 
Psalm van de zondag: lied 134 vers 1, 2 
 
Moment van inkeer 
 
Vervolg psalm van de zondag: Lied 134, vers 3 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Schuldbelijdenis 
 
Gezang 463 uit het oude liedboek (de rode) 
 
Genadeverkondiging 
 
Gospel gezongen door Frans Hoogeveen  
 
Gebed opening schriften 
 
Opmaat kindernevendienst 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 

 
1e lezing: psalm 32, vers 1-7 
 
2e lezing: romeinen 5, vers 1-5 
 
Oude liedboek: gezang 66, v 1, 2, 6 
 
Preek 
 
Gospel gezongen door Frans Hoogeveen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en  
de kleinste kinderen kunnen worden opgehaald uit  
de oppasdienst 
 
Gemeente gaat staan 
 
Slotlied:  lied 413 helemaal 
 
Zegen 
 
Gospel gezongen door Frans Hoogeveen 
 
 


