Vredeszondag

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 16 – nummer 39 – 24 september 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

Buurtkerk:
Gezamenlijke dienst
10:00 uur
Voorgangers:
Kand. J.M. Post,
Rijnsburg en
mevr. M. Caspers-Salman
Ouderling van Dienst:
Willem Passchier
Pianisten:
Anita Minnema en Michiel
van Essen
m.m.v. het Mirjamkoor
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

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
wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de
predikant
Jeugdkapel
Vandaag is er Jeudkapel voor jongeren van groep 8 basisschool tot 16 jaar. Het begin is in
de Buurtkerk en het vervolg in het Windkrachthuis.
Vakantie ds. Simon Dingemanse
Ds. Simon Dingemanse heeft vakantie tot 9 oktober. In dringende gevallen wordt hij
waargenomen door ds. Petra van der Burg.
Pastoraat

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. S. Zandvoort, Groot
Hoogwaak 168

Oude Jeroenskerk:
Geen dienst

RK St. Jeroenskerk:
Gezamenlijke dienst:
Voorgangers:
Pastoor Theo Blokland en
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens

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

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. T. Terpstra,
Heemstede
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Kand. J.M. Post,
Rijnsburg
Organist: Jaco van
Leeuwen

Vorige week storing bij KerkTV
Vorige week was er een storing bij de KerkTV vanuit de Buurtkerk waardoor de kerkdienst
helaas niet gevolgd kon worden. Afgelopen week heeft het technisch team, samen met de
landelijke kerkomroep, alles gedaan om dit op te lossen en zij hopen dat vandaag alles weer
goed zal functioneren.
Kent u iemand die ook graag gebruik zou willen maken van Kerkomroep of KerkTV, geef
het dan door aan Peter Barnhoorn 071-3646531 of 06-40339250. Dan bekijkt hij de
mogelijkheden!
Buurtkennismakingsgesprekken
In de maand oktober november zullen in uw wijk de buurtkennismakingsgesprekken
worden gehouden. Een aantal uitnodigingen zijn al verspreid, anderen krijgen deze
binnenkort. Ook ontvangen gemeenteleden waarvan een E-mailadres bekend is binnenkort
een speciale uitnodiging via een mailing. De predikanten hopen u graag te ontmoeten!
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.
Bijbelkring
Maandagochtend 25 september is de eerste bijeenkomst van de Bijbelkring , half 10 –11.00
uur in de consistorie (Koepel) van de Buurtkerk. U bent van harte welkom. Aanmelding:
dhr. Cees Admiraal, 071 3611208 email: c.admiraal01@hetnet.nl
Geloven@home
Geloven@home komt op woensdag 29 september voor het eerst in dit seizoen bij
elkaar. Als je zin om mee te doen, laat het weten aan Esther Plug: esther@metbart.nl

Orde van dienst Oecumenische viering Buurtkerk
zondag 24 september 2017 (Vredeszondag)
VOORBEREIDING

Lied: Wil je opstaan en Mij volgen?
1 Mirjamkoor, 2 allen, 4 Mirjamkoor, 5 allen

Welkom en mededelingen
Iedereen gaat staan
Psalm 86: 1 en 2
Stilte, Mirjamkoor zingt Votum en Groet van Sela

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Psalm 86: 4

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Kyriëgebed, afgewisseld met kyrië lied 301k

GEBEDEN EN GAVEN

Lied 841: 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten

Dankgebed, voorbeden
- Wij danken u voor uw aanwezigheid…..
- Wij bidden u voor de wereld….
- Wij bidden u voor de kerk….
- Wij bidden u voor ons mensen….
afgewisseld met:
O Lord, hear my prayer

Gebed op de drempel
Iedereen gaat zitten

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schrift
Gesprek met kinderen
Kinderlied: Liefde, blijdschap vrede

O Lord, hear my prayer
When I call, answer me

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren
door de Heil'ge Geest in jou.

O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
Come and listen to me

Het is vaak moeilijk om goed te doen
en echt voor God te leven
daarom heeft de Heer als hulp voor jou
Zijn Heil'ge Geest gegeven.
Refrein
Waar je ook bent en wat je ook doet
Hij wil je steeds weer leren
om door je hele doen en laten heen
de Vader te vereren.
Refrein
Wanneer Gods Geest je leven leidt
dan zul je pas gaan merken
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft
en altijd zal versterken.
Refrein

De kinderen gaan naar de nevendienst
Het Woord in ons midden: Jesaja 66: 5-14
Lied: Alleluia Mirjamkoor
Lezing: Galaten 5: 16-25
Preek

Voorganger leid in met ’Zo zingen wij samen’
Stil gebed
Zingen 369b Onze Vader
Inzameling gaven
WEGZENDING EN ZEGEN
Iedereen gaat staan
Slotlied 704 Dank, dank nu alle God
Zegen
Als ‘Amen’ zingen we : Thuma mina
Thuma mina, thuma mina,
thuma mina, thuma mina, Soman dla, Thuma dla.
Send me, Jesus; send me, Jesus;
send me, Jesus; send me, Lord.

