
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Broer Roolvink 

Ouderling van Dienst: 

Wilma Vink 

Organist: 

Bas van Beek 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Dhr. Van Duijn, Ludolph 

Berkemeierstraat 23 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. C. Haasnoot, 

Noordwijkerhout 

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Fam. Schmal, 

Van Struykstraat 7 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Kerk in Actie: 

    40 Dagen Collecte 

2
e  

Plaatselijk kerk 

3
e  

Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 
 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Palmpasen 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. M. Burema, 

Alphen a/d Rijn 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds. Wim van der Lee 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 16 – nummer 14 – 2 april 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 

 

Vandaag start KerkTV vanuit de Buurtkerk 

Vandaag wordt officieel van start gegaan met KerkTV vanuit de 

Buurtkerk. Via KerkTV kan iedereen, in het dorp, in Woon-Zorgcentra 

Groot Hoogwaak en Jeroen, of waar ook in Nederland of in de wereld de 

kerkdiensten via beelden meemaken. Als u niet in de gelegenheid bent om 

zelf de kerkdienst te bezoeken kunt u via de Diaconie een kastje krijgen 

waarmee u de diensten wekelijks op TV kunt zien. Neem daarvoor contact 

op met:: Peter Barnhoorn 071-3646531/06-40339250, Cees van Duin 06-

23376651 of Jan Hoek 06-52141966. Maar iedereen kan de diensten ook 

zien via internet www.kerkomroep.nl 

 

Vandaag start Kerkdienst in Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak op grootbeeld 

Vandaag wordt in de Recreanette van Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak voor het eerst 

live meegekeken met de kerkdienst vanuit de Buurtkerk. Daar wordt met elkaar via een 

grootscherm gekeken, geluisterd en met de kerkdienst meegevierd. Als u niet in de 

gelegenheid bent om naar de Buurtkerk te komen bent u daar iedere eerste zondag van de 

maand van harte welkom. Na afloop is ook daar gezamenlijk koffiedrinken!  

 

Palmpasen 

Volgende week zondag  9 April is het Palmpasen. We gaan dan met alle kinderen van de 

Buurtkerk en de OJK palmpasentakken versieren in de OJK, die we na de dienst weg 

kunnengeven aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Helaas gaat de 

muzikale optocht vanuit de Katholieke kerk naar woonzorgcentrum Jeroen dit jaar niet 

door. Aan het eind van de dienst zullen de kinderen hun feestelijk versierde tak de kerk 

binnen brengen en met elkaar een feestelijke optocht door de kerk lopen. 

Er is deze zondag geen kindernevendienst in de Buurtkerk. 

 
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: 071-3618108 

 

PASSAGE, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. 

Wij leven in de 40-dagentijd en zijn op weg naar het belangrijkste Christelijke feest in het 

liturgisch jaar. Op de PASSAGE bijeenkomst van 6 april is de heer van der Burg 

uitgenodigd. Hij zal ons ontroeren met een dia klankbeeld getiteld: “Passie en Pasen.  De 

avond wordt gehouden in “De Vinkenhof” en is van 8 tot 10 uur. U bent van harte welkom. 

 

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 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:nelvdniet@ziggo.nl
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl


Buurtkerk Noordwijk 2 april  2017 

5
e
 zondag in de 40 dagen 

Judica  -   ’Doe mij recht…’    

 
 

 Orgelspel 

 

 Welkom en mededelingen   

 

       Gemeente gaat staan 

 

 Zingen: Lied 280 

Allen: 1, 3, 6 

Vrouwen:  2 

Mannen: 5 

 

 Bemoediging en Groet 

 

 Zingen: Psalm 43:1,3,4 
 

       Gemeente gaat zitten 

 

 Gebed om ontferming op zondag Judica (‘Doe 

mij  recht…’)  

 

 Kyrie 299
e     

I=voorganger II=Allen 

 

 Tijdlied Lied 538:1,2,4 
 

 Welkom aan de KerkTV-kijkers 

 

 Opmaat naar de kinderdienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daarna zingen : ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

 

 Gebed bij de opening van de Schrift 

 

 Inleiding op lezing en preek 

 

 Schriftlezing Johannes 2:1-11  

 

 Zingen: Lied 525:1,3,5  
 

 Uitleg en Verkondiging  ‘Hier ben ik’ 

 

 Zingen  543:1,2,3 

 

 Gebeden: 

              Stil gebed. 

              Dankzegging 

              Voorbeden 

              Onze Vader 

 

 Inzameling der gaven 

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en 

de kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit 

de oppasdienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

 Slotlied 322: 1,2,3 
 

 Zegen                                   Orgelspel



 
 

Orde van dienst  2 april Oude Jeroenskerk Noordwijk 
 

 

Preludium 

 

Welkom en mededelingen 

 

Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2 

 

Votum en groet  

 

Zingen: Lied 536: 1,3 en 4 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Verootmoediging en schuldbelijdenis  

 

Zingen: Lied 562: 1 

 

Genadeverkondiging 

 

Zingen: Lied 562: 2 

 

Gebodslezing 

 

Zingen: Lied 561: 3 

 

Gebed om vergeving en verlichting van de Heilige Geest 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

1
e
 Schriftlezing: Lucas 22: 47 – 62 

 

 

Zingen: Psalm 42: 1 en 7 

 

2
e
 Schriftlezing: Filippenzen 1:29 - 2:11 

 

Zingen: Lied 574: 2 en 3 

 

Prediking 

 

Zingen: Lied 575: 2 en 4     

  

Gedachtenis 

 

Gedachtenislied: Lied 961 2x    

                              

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 

 

Inzameling der gaven  

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de 

kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppasdienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

Slotlied: Psalm 139: 1 en 14 

 

Zegen - gezongen amen 

 

Postludium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


