
Buurtkerk: 
Kerk- en Schooldienst 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse  

Ouderling van Dienst: 

Joke van Ommen 

Muzikale medewerking: 

Bright/Delight 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Annemarie Boelema, A. 

Rademakerstraat 28 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Dhr. Gert Gooris,  

Hoogtij 16 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
Doopgedachtenisviering 

met kinderkoor Romans 

Teens 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Pianist: Gert Binnendijk 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

organist: Jaco van Leeuwen 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 15 – 15 april 2018 

 

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zonadgsbrief@pkn-noordwijk.nl 

Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346 

 

Informatie: www.pkn-noordwijk.nl         www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 

  

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 

Op zondag 22 april is geen kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk vanwege de 

doopgedachtenisdienst met kinderkoor Romans Teens in de Buurtkerk. 

 

Diaconaal Project Jetty 

Woensdag 18 april 2018 organiseren we een gezellige avond, de start is een Chinese 

maaltijd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Daarna vertelt Jetty ons, die afgelopen tijd 

in China is geweest,  over de periode dat ze daar heeft gewerkt en hoe de werkzaamheden 

de komende tijd worden voortgezet. Aanvang: maaltijd om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 

uur  Locatie: Vinkenhof. Aanvang: informatieavond: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.  

Aanmelden voor de maaltijd kan tot zondag 15 april: Janneke Marijs: 

j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807 Nel v d Niet: nelvdniet@ziggo.nl 071-3618108 Bij de 

koffietafel ligt ook een inschrijfformulier waar u zich kan opgeven. Indien u vervoer nodig 

heeft kunt u dit opgeven bij uw aanmelding.  

 

Inleveren spaardoosjes 40-dagentijd 

Veel spaardoosjes zijn al binnengekomen. Mocht uw doosje nog thuis staan, de hele maand 

april kunnen ze nog ingeleverd worden. Alvast bedankt. 

 
Zondagsbrief per E-mail  ontvangen 

Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief Stop’ naar 

zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl 

 

Help! Mijn kind is een puber… 

Op 15 maart zou Aletta Smits naar Noordwijk komen om ouders en opvoeders wijzer te 

maken over pubers! Dat ging toen niet door, omdat ze griep kreeg. Dinsdag 24 april is de 

herkansing! Aanvang 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. De deur staat 

open in zalencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. 

Aletta Smits geeft door het hele land met veel succes lezingen over dit thema. Waarom 

maken ze hun huiswerk niet? Waarom veranderen ze na drie weken al van opleiding? 

Waarom moeten hun eigen dingen nú en jou dingen stra-haks? Ze komen hun bed niet uit 

en zijn nooit op tijd. In een humoristische presentatie geeft zij verklaringen voor hoe het 

puberbrein (10-20 jaar) het pubergedrag stuurt en hoe wij, ‘normale mensen’, daarmee om 

kunnen gaan. Deze avond wordt aangeboden aan alle ouders, opvoeders en andere 

belangstellenden in Noordwijk e.o.. Hebt u (klein)kinderen van 10 jaar en ouder of wilt u 

zich voorbereiden op deze leeftijdsgroep? Dan mag u deze avond niet missen.  

De avond staat open voor iedereen en aansluitend is er gelegenheid na te praten bij een 

glaasje sap of wijn. In verband met de catering is het handig als belangstellenden zich 

aanmelden via simondingemanse@gmail.com Vrij entree, maar een vrijwillige bijdrage ter 

bestrijding van de kosten wordt op prijs gesteld. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl
mailto:simondingemanse@gmail.com




 

 
 

                                             

Welkom in de viering van de 

3
e
 zondag na Pasen 

Oude Jeroenskerk - 15 april 2018 
 
 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Preludium Ciacona in D - Johann Pachelbel 

                                                              (1653-1706) 

    

Aansteken kaarsen   

Gemeente gaat staan 

 

Psalm van de zondag  Psalm 33: 1, 2 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

Gemeente gaat zitten 

 

Kyrie     Lied 301a  

 

Gloria     Lied 304: 1, 2, 3 

 

RONDOM DE SCHRIFTEN 

Gebed van de zondag 

 

Eerste lezing  Micha 4: 1 - 5 

 

Antwoordlied  Lied 447: 1, 2, 3 

 

Tweede lezing  Johannes 21: 15 - 25 

 

Antwoordlied   Lied 649,  in wisselzang 

1: voorganger, 2: allen, 3: mannen 

4: vrouwen, 5: mannen, 6: vrouwen, 7: allen 

 

Preek 

 

Geloofslied  Lied 840: 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST AAN DE WERELD 

Dank- en voorbede 

Gebed in stilte 

Gebed des Heren 

 

Gaven delen 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Gemeente gaat staan 

Slotlied  Lied 827: 1, 2, 4 

 

Zegen 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium Toccata in d kl. terts - Albert Renaud  

                                                                     (1855-1924) 

 

 

 


