Buurtkerk:
Kerk en Schooldienst
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Jan Hoek
Muziek: Bright
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. C. BarnhoornVerloop,
Nic. Barnhoornweg 1

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 16 – nummer 13 – 26 maart 2017
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

Meer informatie vindt u op de website www.pkn-noordwijk.nl
Ds. Simon Dingemanse komt a.s. dinsdagavond
kennismaken in Noordwijk
Aanstaande dinsdag, 28 maart, zal ds. Dingemanse
samen met zijn vrouw naar Noordwijk komen om
kennis te maken met de gemeente. U bent allen van
harte welkom in de Vinkenhof. Ds. Simon en zijn
vrouw Margreet Dingemanse zijn van 19:30 uur tot
21:00 uur aanwezig. Vanaf 19:15 uur staat de koffie
klaar.

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. W. Knoeff, Hoofddorp
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. Bol,
Heilige Geestweg 34a
Beide kerken:
Collectes:
Oude Jeroenskerk:
1e Kerk in Actie:
Binnenlands Diaconaat
Buurtkerk:
1e Kerk/Schoolproject
Beide kerken:
2e Plaatselijk kerk
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Broer Roolvink
Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. C. Haasnoot,
Noordwijkerhout
Organist: Jaco van
Leeuwen

Vanaf volgende week 2 april KerkTV vanuit de Buurtkerkn
Vanaf volgende week zondag 2 april zal vanuit de Buurtkerk KerkTV
worden uitgezonden. Via KerkTV kan iedereen, in het dorp, in WoonZorgcentra Groot Hoogwaak en Jeroen, of waar ook in Nederland of in de
wereld de kerkdiensten via beelden meemaken. Deze zondag zullen er
testopnames gemaakt worden.
Vanaf volgende week 2 april nKerkdienst in Woon-Zorgcentrum Groot
Hoogwaak op grootbeeld
Vanaf volgende week zondagl zal er op de eerste zondag van de maand in WoonZorgcentrum Groot Hoogwaak om 10:00 uur een bijeenkomst worden georganiseerd. Daar
wordt in de Recreanette met elkaar via een grootscherm gekeken, geluisterd en met de
kerkdienst meegevierd die op dat moment in de Buurtkerk wordt gehouden. Meer
informatie treft u in de Kerkwijzer. Voor verder informatie: Jan Hoek 06-52141966, Peter
Barnhoorn 071-3646531 of Cees van Duin 06-23376651.
Kaarten schrijven voor gevangenen
Op vrijdag 31 maart gaan we met een groep jongeren kaarten schrijven voor gevangenen.
We doen dit vanaf 19.30 uur in de Ichthuskerk, Houtkrocht 2 in Noordwijk. Kaarten en
postzegels zijn beschikbaar gesteld door de diaconie. Als er mensen zijn die mee willen
schrijven zijn zij van harte welkom. Het belooft een gezellige avond te worden!!
Koffie met een oortje
Iedere maandag staat de deur van het “Windkrachthuis” open. Alle leeftijden en alle
gezindten zijn van harte welkom. Vanaf half 10 staan koffie en thee klaar. Rond 12 uur is
er de mogelijkheid om mee te lunchen. Iedere maand wordt er een warme maaltijd
georganiseerd. De eerstvolgende maaltijd is op 5 april. Er zijn al veel aanmeldingen maar
de tafel is groot en er is nog plek!!! Aanmelden bij: nelvdniet@ziggo.nl of per telefoon:
071-3618108
Berichten per E-mail
Regelmatig wordt er een mailing verzonden per E-mail, bijvoorbeeld over speciale
kerkdiensten. Als u deze E-mail-berichten ook wilt ontvangen kunt u zich aanmelden.
Stuur een E-mail naar mailing@pkn-noordwijk.nl waarin u de Protestantse Gemeente
Noordwijk toestemming geeft uw E-mailadres te gebruiken om u te informeren over
kerkelijke activiteiten. In de E-mail ook graag uw adres en geboortedatum vermelden.
Zondagsbrief per E-mail ontvangen
Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief
Stop’ naar zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl

Scholendienst in de Protestantse wijkgemeente Noordwijk
Hartelijk welkom in de Buurtkerk
voor de viering met de scholen Wakersduin en Zeehonk
op zondag 26 maart 2017, 10.00 uur
Thema: mijn hart springt op
Muzikale medewerking: Bright


Welkom en mededelingen



Iedereen gaat staan


Zingen lied 288 Goede morgen, welkom
allemaal



Moment van stilte, openingswoorden en
begroeting

Uitleg bij het Kerk en Schoolproject Childslife
Iedereen gaat staan



Gedachtenis



Gedachtenislied

Iedereen gaat zitten

Iedereen gaat zitten



Collecte



Kleuters van Wakersduin zingen het lied ´Hoor
de klokken luiden´



Zingen ´Handen heb je om te geven´





Gebed door leerlingen van groep 8 Wakersduin

Inleiding op het thema ´Mijn hart springt op´





Zingen ´Onze Vader´

Zingen ´Niet zonder jou erbij´



Gebed door leerlingen van groep 5/6
Wakersduin



Zingen ´Kom op het feest´



Spiegelverhaal Kikker en een heel bijzondere
dag door leerlingen van groep 6/7 Wakersduin

De kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit
de oppasdienst
Iedereen gaat staan



Zingen ´Als je geen liefde hebt voor elkaar´



Toneelstuk ´De bruiloft te Kana´door de
leerlingen van Zeehonk



Zingen ´Bruiloft in Kana´



Zingen slotlied 793



Zegen en wegzending

Orde van dienst Oude Jeroenskerk
- Orgelspel

- Tweede lezing Math 13: 44 tot 47

- Welkom en mededelingen

- Zingen: Gezang 979: 6, 8, 11, 12 en 14

- Kaarsen aansteken

- Preek

- Intochtslied Psalm 72: 1,4

- Zingen: Lied 547: 1,4,5

- Stil gebed, votum en groet

- Gebeden, stil gebed, Onze Vader

- Vervolg intochtslied Psalm 72:7

daarna zitten

- Collecte

- Gebed

- Zingen: Lied 536: 1,4

- Zingen: Lied 538: 1,3,4

- Zegen, gezongen Amen

- Kinderlied: Lied 923 + kindernevendienst

- Orgelspel

- Inleiding dienst
- Eerste lezing 1 Koningen 3: 5 tot 12
- Zingen: Lied 527: 1,4,5

