Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Dhr. Nico Binnendijk
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Organist: Jan van Duin
Oppasdienst na opgave
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 17 – nummer 21– 3 juni 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

Bloemengroet: Dhr. A. van
Egmond,
Groot Hoogwaak 171

Pastoraat

WZC Groot Hoogwaak:
10.00 uur: KerkTV

.

Oude Jeroenskerk:
Belijdenisdienst
m.m.v. Bright 2.0
10:00 uur
Voorgangers:
Ds. Simon Dingemanse en
ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Wendy Admiraal,
WZC Jeroen kamer 327

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
Opentuinendag
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Organist:
Jaco
van
Leeuwen

Vesper:
m.m.v. Vesperkoor
19:00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Jaco van
Leeuwen

Zondag 10 juni: GJV-kerkdienst - Circle of life
Tijdens de Open Tuindagen is er zondagochtend om 10.00 uur
een feestelijke jongerenviering in de Oude Jeroenskerk. Deze
dienst wordt mede vormgegeven door de GJV. De band
Delight zal de viering opfleuren met hun muzikale
verdiensten. Het thema is 'Circle of life'. Soms lijkt het of alles
in het leven maar op dezelfde manier doorgaat. Maar, worden
deze cirkels ook wel doorbroken? En waar breekt God
doorheen?
Op 9 en 10 juni vinden de Open Tuindagen met de
Markt onder de Linden plaats in Noordwijk
Binnen. De Diaconie opent in het koor van de kerk
weer het kerkcafé ,voor een kopje koffie of thee en
gebak en zorgen dat er tegen betaling de (schone) toiletten beschikbaar zijn. In de kerk zijn
exposities en muzikale optredens. De opbrengsten gaan naar het Diaconale project JETTY
en het Picihuis in Roemenië. Als u taart en/of koek voor ons wil bakken wilt u dat dan
doorgeven aan Marjo van Vliet, tel. 071-3613705, vliet1953@gmail.com ?
Expositie Buurtkerk
Vanaf zondag 3 juni is er een nieuwe expositie te zien in de Buurtkerk. De schilderijen zijn
gemaakt door Atty van Rooijen uit Noordwijk. De hele zomer zijn de schilderijen te zien,
met als thema ‘Vogels en Bloemen’.
Zaterdag 23 juni: Seizoensafsluiting Windkracht
Op zaterdag 23 juni verzamelen we om 12.30 uur bij
het Windkrachthuis. Dan gaan we, op de fiets, naar Como&Co in Noordwijkerhout om ons
seizoen sportief af te sluiten! Tot 16.30 uur vermaken we ons daar. Dan snel naar huis,
want tussen 17.00 uur en 17.30 uur worden we, samen met je ouders, verwacht in het
Windkrachthuis voor een heerlijke BBQ. Voor het sportgedeelte: Geef je voor 10 juni op
bij jeugdwerker Peter van der Beek Voor het BBQ-gedeelte: Geef daarbij op: met hoeveel
personen je bent én of wij rekening moeten houden met een dieet, of iets
dergelijks. Opgave vóór maandag 18 juni bij: windkracht3pt0@gmail.com
Zaterdag 30 juni: Strandkracht - interkerkelijk Beachvolleybal Katwijk
Op zaterdag 30 juni wordt er op het strand van Katwijk een
interkerkelijk beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Teams met
jongeren, vanaf 12 jaar, uit allerlei kerken in de regio gaan, van 14.00
uur – 17.00 uur, tegen elkaar strijden op het Katwijkse strand! Het extraleuke aan deze activiteit is, is dat je je vooraf kunt laten sponsoren voor
ons diaconale doel Yeti. Aanmelden graag vóór 6 juni (i.v.m. periode
om je te laten sponsoren). Op 6 juni informatieavond 19.30 uur in de
Houtkrocht.'

Orde van dienst Buurtkerk 3 juni 2018
Eerste zondag na Trinitatis
Preludium: Fuga in B dur
J.S. Bach
Voluntary in B dur J. Bathishill

Tweede lezing
Marcus 2, 23-3, 6

VOORBEREIDING

Acclamatie
Lied 339A – U komt de lof toe…

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Preek
iedereen gaat staan
Meditatief orgelspel
Psalm van de zondag
lied 8: 1 en 3 - Heer, onze Heer…

Lied 320 – Wie oren om te horen heeft…
___

Moment van inkeer, onze hulp en groet
Gebed op de drempel

GEBEDEN EN GAVEN

Psalm van de zondag (vervolg)
Lied 8: 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

iedereen gaat zitten

Inzameling van de gaven
___

Kyriëgebed
WEGZENDING EN ZEGEN
Glorialied
Lied 150A - Geprezen zij God…
___

iedereen gaat staan
Slotlied
Lied 146C: 1, 3, 5, 6 en 7 – Alles wat adem heeft…

DIENST VAN DE SCHRIFT
Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”
Gebed bij de opening van de Schrift
Postludium: Fuga in G dur
Opmaat voor de kindernevendienst
de kinderen gaan naar de nevendienst
en nemen lichtjes mee vanuit de kerk
Het Woord in ons midden
Eerste lezing
Deuteronomium 26, 4-11
Lied 81: 1, 2, 3 en 8 - Jubel God ter eer…
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J.S. Bach

