
Buurtkerk: 
Doopdienst 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst 

Joke van Ommen 

Organist: 

Chris Faddegon 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Ruth Koster-v.d. Haak, 

Vermeulenstraat 18 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds.  J. Woltinge, Zwolle 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. Bert Oudshoorn, 

Fresialaan 10 

 

Beide kerken: 

Collectes: 

1
e
 Diaconaat 

2
e  

Kerk in Actie: 

    Landelijk Jeugdwerk JOP 

3
e
 Jeugd 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. W. Hollart 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van  
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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 

 

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse 

gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de 

predikant 

 

Pastoraat 

 

 

Collecte Jeugdwerk 

Vandaag is de collecte voor JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Herkent u de 

volgende situatie? Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leider van de 

kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk mee deden. Dat ze nu 

een belangrijke stap nemen, naar de middelbare school gaan. Dat ze afscheid nemen. In de 

kerken komen kinderen in de basisschoolleeftijd nog regelmatig , maar tieners en jongeren 

veel minder. JOP gaat er voor om 100% van de kinderen betrokken te houden! Ook tieners 

en jongeren. Want elk  kind en jongere mag zich geliefd weten bij God. Help dit werk 

mogelijk te maken door te geven aan de collecte. 

 

Kindernevendienst 

Deze zondag 2 Juli is er in beide kerken kindernevendienst. Volgende week begint de 

zomervakantie van de basisscholen. Daarom is er afwisselend in een van beide kerken 

kindernevendienst. Op 9 en 16 Juli is dat in de Oude Jeroenskerk. Op 23 en 30 Juli is dat in 

de Buurtkerk. Op de zondagen dat er geen kindernevendienst is, is er In de Oude 

Jeroenskerk  een van de oppasoma’s die de kinderen die aanwezig zijn onder haar hoede 

neemt. In de Buurtkerk is materiaal aanwezig wat de aanwezige kinderen kunnen 

gebruiken aan de tafel achter in de kerk. 

 

Wederom Zomeropenstelling Buurtkerk 

Misschien weet u het nog, dat in de zomermaanden juli en Augustus 2015 onze Buurtkerk 

op zaterdag-en zondagmiddag werd opengesteld voor belangstellenden. Deze open-deur 

middagen werden muzikaal opgeluisterd door sfeervolle achtergrondmuziek. Daar deze 

openstelling als zeer succesvol is ervaren, heeft men besloten dit in de komende 

zomermaanden weer te gaan organiseren.  

Zoals u wellicht zult begrijpen worden hier suppoosten voor gezocht! Uitgewerkte details 

worden de komende weken bekend gemaakt, maar onderstaand treft u hieronder de 

betreffende data aan, die u nu al kunt noteren, want eventuele deelname is de moeite waard 

om op deze wijze onze Buurtkerk naar buiten te brengen! 

Het betreft de volgende data: 

Za.  1  juli + Zo.  2  juli  Za.  5  augustus + Zo.  6  augustus 

Za.  8  juli + Zo.  9  juli  Za. 12 augustus + Zo. 13 augustus 

Za. 15 juli + Zo. 16 juli  Za. 19 augustus + Zo. 20 augustus 

Za. 22 juli + Zo. 23 juli  Za. 26 augustus + Zo. 29 augustus 

Za. 29 juli + Zo. 30juli  

Mogen wij op u rekenen? 

Aanmelden kan per email: rvink-hogewoning@ziggo.nl

                                            

  

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


  

Protestantse wijkgemeente Noordwijk Buurtkerk op zondag 2 juli 2017 om 10.00 uur 
 

In deze dienst zal Youp Kristian Sip, de zoon van Dennis en Martine Sip worden gedoopt 
       

VOORBEREIDING  

 

 Welkom en mededelingen  

 

      Iedereen gaat staan  

 

 Zingen lied 216 

 

 Moment van stilte, openingswoorden en groet  

 

 Zingen psalm 103 : 1, 2, 5  

 

 Inleiding op de viering  

 

      DIENST VAN HET WOORD 

 

 Gebed van de zondag 

 

 Opmaat  

 

 Zingen kinderlied 359: 1, 2 

 

      Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

 Schriftlezing uit de profeten Jesaja 43 : 1 – 3b 

 

 Schriftlezing uit het evangelie Lucas 15 : 1 – 10 

 

 Zingen psalm 23 b : 1, 2, 3 

 

 Uitleg en verkondiging 

 

 Zingen lied 841: 1,3,4 

 

       Kinderen komen uit de nevendienst 

 

      DIENST VAN DE DOOP 

 

 Presentatie van de dopeling in de gemeente 

 

 Zingen dooplied 348: 1, 2, 3 

 

 Doopvraag aan de ouders 

V: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt 

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest? 

Ouders: Ja, dat verlangen wij. 

 

 Zingen lied 981 : 1, 2, 3, 4, 5 

 

 Water uitschenken in de doopvont 

 

 Doopgebed 

 

 

 Zingen dooplied 348: 4, 5 

 

 Bediening van de doop 

 

 Zegenbede 

 

 Zingen dooplied 348: 6 

 

 Doopkaars wordt ontstoken  

 

 Doopbelofte 

V. Ouders, zijn jullie bereid Youp Kristian te 

ontvangen als kind van God en je door zijn 

tegenwoordigheid in jullie huis en leven te laten 

sterken in het geloof?  

En beloven jullie hem voor te gaan op de weg 

die ons gewezen is door Jezus Christus, onze 

Heer? 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

      Iedereen gaat staan 

 

 Vraag aan de gemeente 

V. Gemeente van Christus, nu in ons midden de 

doop is bediend aan Youp Kristian worden wij 

allen opnieuw bepaald  bij onze opdracht om 

aan kinderen in ons midden door te geven 

waaruit wij leven. 

Wilt u beloven de ouders en hun kind te 

bewaren bij de gemeente en mee te werken aan 

de opbouw daarvan tot een huis van levend 

geloof en waarachtige dienst waarin ook 

kinderen zich thuis kunnen weten? 

Allen: Ja, dat beloven wij. 

 

 Dooplied 348 : 9 

 

 Verwelkoming van de dopeling  

 

      DIENST AAN DE WERELD 

 

 Dankgebed en voorbeden, stil gebed gevolgd 

door Onze Vader 

 

 Inzameling van de gaven 

 

       HEENZENDING EN ZEGEN  

 

      Iedereen gaat staan 

  

 Zingen: lied 315 

 

 Zegen       Zingen lied 431 c (gezongen amen) 

Zondag 2 juli 2017 - 4e zondag na Pinksteren   



 

Oude Jeroenskerk, Noordwijk-Binnen  
voorganger: ds. Jan Woltinge uit Zwolle 

orgel:Jaco van Leeuwen 

        Voorbereiding 

orgelspel 

welkom, mededelingen én aansteken der 
kaarsen 
intochtslied: Lb/ Ps.97:1,3    [staande] 
v: Onze hulp: in de naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw houdt in eeuwigheid 
g: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN       
HANDEN 
v: en op de drempel van de dienst bidden wij: ... ...     … 
…Amen 
 
vervolg intochtslied: Lb/Ps.97: 6   [daarna zitten] 
 

Kyrië en Gloria 

 
Kyrië: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld: 

1
e
 gebedsintentie: … … bidden wij tot U: 

zingen: Lb 301a [regel 1] Kyrië eleison  

2
e
 gebedsintentie: … … bidden wij tot U: 

zingen: Lb 301a [regel 2] Christe eleison  

3
e
 gebedsintentie: … … bidden wij tot U: 

zingen: Lb 301a [regel 3] Kyrië eleison  

afsluitend gebed: … … bidden wij tot U: 
zingen: Lb 301a [geheel] Kyrië eleison,  
               Christe eleison, Kyrië eleison  
 
Gloria gesproken én  
zingen: Lb/Ps.136: allen:1, vr:2, m:3, vr:11, m:12, 
allen:13 - Loof de Heer, want Hij is goed. 
 
Opmaat: de kinderen gaan naar de nevendienst  
zingen Kinderlied 
 

                                   Dienst van de Schriften 

 
gebed van de zondag met woorden van Lb 654:1 
 
EERSTE lezing: Exodus 32:1-4, 7-14 
zingen: Lb 654:2,3,4    
EVANGELIE lezing:  Lukas 15:1-10 [Monshouwer] 
 
1 Het waren al de tollenaars en zondaars, 

die bij hem kwamen om naar hem te horen. 

2 En ze morden, 

die Farizeeën en schriftgeleerden, ze zeiden: 

Deze ontvangt zondaars en eet met hen. 

3 En hij sprak tot hen deze gelijkenis: 

4 Welk mens onder u, 

die honderd schapen heeft en er één van verliest, 

laat niet de negenennegentig in de woestijn achter 

en gaat naar het verlorene, 

totdat hij het vindt? 

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het, 

zich verheugend, op zijn schouders. 

6 En als hij thuisgekomen is, 

roept hij al zijn vrienden en buren bij elkaar 

en zegt tot hen: 

wees blij met mij, want ik heb mijn verloren schaap 

gevonden. 

7 Ik zeg u dat er net zo vreugde in de hemel zal zijn 

over één zondaar die zich bekeert, 

meer dan over negenennegentig rechtvaardigen  

die geen bekering nodig hebben. 

 

8 Of welke vrouw, 

die tien munten/drachmen heeft en één munt/drachme 

verliest, 

grijpt niet een lamp 

en veegt het huis aan en zoekt zorgvuldig 

tot ze het vindt? 

9 En als zij het gevonden heeft, 

roept zij haar vriendinnen en buren bij elkaar 

en zegt: wees blij met mij, want ik heb  

de verloren munt/drachme gevonden. 

10 Zo, zeg ik jullie,  

is er vreugde voor de engelen van God,  

over één zondaar die zich bekeert. 

  
zingen: Lb 654: 5    

lofprijzing zingen: Lb 654:6    
 
uitleg en verkondiging  
zingen: Lb 362  [geheel]      
 

                                         Gebeden en Gaven 

 
voorop: Lb 568a - Ubi caritas   [3x zingen] 
          Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
voorbeden 
afsluitend: Lb 568a - Ubi caritas   [1x zingen] 
stil gebed - ONZE VADER  - collecten  
de kinderen komen terug 
 
slotlied: Lb 984 [geheel]      
 
wegzending en zegen 
gemeente: Amen 

 

 

 

 


