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 Kerstdag 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra v.d. Burg 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Met medewerking van 

Harmoniekapel Crescendo 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet:  

Mevr. E.C. Kagenaar-van 

Rooijen, Clusiusweg 36 

   

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 

Organist:  

Jaco van Leeuwen 

Met medewerking van 

Protestants Kerkkoor 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet:  
Evert en Ingrid v/d Meulen, 

Hadriaan van Neslaan 130 

 

Beide kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: Kinderen 

in de knel 

2
e  

 Plaatselijke Kerk 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week 

zondag: 
Oudejaarsdag 

Buurtkerk: 
Top 2000 dienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Met top-2000 band  

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 
 

Oudejaarsavond 
Buurtkerk 
19:00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 
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Als u als gast aanwezig 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 

 

 

 

Kindernevendienst 

Volgende week is er in de Oude Jeroenskerk geen kindernevendienst. In de top2000dienst 

in de Buurtkerk blijven de kinderen in de kerk. 

 

Bedankje 

Graag wil ik u bedanken voor alle meelevende kaarten en telefoontjes in de afgelopen 

periode. Het heeft ons heel erg goed gedaan. Ik wens u fijne feestdagen en een gezegend 

2018. Hartelijke groet, Bets Kagenaar, Clusiusweg 36. 

 
Oliebollenactie Diaconaal Project Jetty                 

Zaterdag 30 december gaan we oliebollen en appelbeignets verkopen 

ten bate van ons Diaconaal Project Jetty. Oerbakker Willem de Witt 

 uit de Schoolstraat bakt voor ons de oliebollen en appelbeignets! 

Oliebollen met en zonder vulling per stuk € 1,10 ; 5 voor € 5,00  ;  11 voor € 10,00  

Appelbeignets per stuk € 1,75  ;  3 voor €5,00  ;  7 voor € 10,00 

U kunt ze ophalen zaterdag 30 december tussen 10.00-13.00 uur bij de Vinkenhof 

Achterzeeweg 1 2201 EM. te Noordwijk Eventueel kunt u ze ook thuis laten bezorgen. 

Bestellingen naar: Janneke Marijs 071-3616807  j.marijs@kpnplanet.nl of bestellijst 

inleveren in de doos in de kerk 

 
“Koffie met een Oortje” 

Net als vorig jaar is er weer een kerstboom geplaatst voor het Windkrachthuis. De wensen 

voor de wereld zijn in de boom gehangen.  Voor het eerst zullen de deuren van het 

Windkrachthuis gesloten zijn op maandagmorgen 25 december. Om 

13.00 uur start op deze Eerste Kerstdag de Kerstmaaltijd in de 

Ichthuskerk. 

Op 1 januari zijn wij wel open vanaf 10.00 uur staat de koffie met 

oliebollen klaar. En kunnen wij elkaar een Gelukkig Nieuwjaar 

toewensen.  “De Breischool “ is er daarom  deze maand op 8 januari en op 15 januari 

hebben we onze maandelijkse “Pannekoekenlunch”. 
 

Top2000 kerkdienst, 31 december 

Nooit komt het jaar 2017 terug. Niets 

zal in 2018 precies hetzelfde zijn. In 

deze TOP2000-kerkdienst kijken wij 

terug op het afgelopen jaar. Toch 

blijven wij niet staan bij wat er was 

laten ons uitdagen om met vertrouwen 

naar de toekomst te kijken. 

Alle liedjes die wij gaan horen en 

zingen komen uit de TOP2000 onder 

begeleiding van LIVEmuziek, van onze 

Noordwijkse TOP2000 huisband. 

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

