
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

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:  
Dhr. J.W. Hes, 

Zwarteweg 42 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Landherr-van der 

Lippe, Parelduiker 13 

 

Beide Kerken: 

Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie: 

     Werelddiaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
Doopdienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Pastoraat 

 

 

 

 

Doopdienst 

Op zondag 22 oktober worden er in de Oude Jeroenskerk drie kinderen gedoopt: Anna 

Victoria, dochter van Joost en Joanna Lindhout en zusje van Julia, Mees Johannes Pieter, 

zoon van John en Simone Heemskerk en broertje van Isa en Sara en Finn Jozua, zoon van 

Paul en Joyce Dongelmans en broertje van Tess en Lizz. 

 

Collecte Werelddiaconaat ‘Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan’ 

Dankzij bijen en zaaigoed werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere 

levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze 

situatie. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen 

landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie. Ook 

ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. 

Dit jaar traint ERP honderd vrouwen in het houden van bijen. Ze krijgen een eigen 

bijenkorf en verkopen de oogst en de honing. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun 

armoede met 80%  kunnen terugdringen. Met deze collecte steunt u het werk van ERP.   

 

Kindernevendienst 

Vandaag is er in de Oude Jeroenskerk geen kindernevendienst vanwege de herfstvakantie. 

Er is wel een oppas oma die de kinderen mee kan nemen naar het Jobshuis. Volgende week 

22 oktober is er geen kindernevendienst in de Buurtkerk. Achter in de kerk staat materiaal 

voor de kinderen die aanwezig zijn. 

 

Buurtkennismakingsavond 

Morgenavond, maandag 16 oktober, is er voor wijk Oud Zee Zuid een 

buurtkennismakingsavond bij de fam. Baalbergen, Schoolstraat 15. 

 

Diaconale maaltijd op woensdag 18 oktober 

Wilt u deelnemen aan deze gezellige maaltijd meldt u snel aan op nelvdniet@ziggo.nl of 

bel 071-3618108. De inloop is vanaf 17.30 uur. Uw volgende afspraak van  20.00 uur kunt 

u op tijd bezoeken. Iedereen is van harte welkom in het Windkrachthuis. 

 

Jelke Braaksma bedankt voor het drukken van de Zondagsbrief 

Dit is de laatste zondagsbrief die in de eigen drukkerij in de Vinkenhof is gedrukt. Via deze 

weg willen wij Jelke Braaksma bedanken voor zijn jarenlange inzet en prettige 

samenwerking. Ook een woord van dank voor de medewerkers van het Kerkelijk Bureau 

voor de wekelijkse schakel. Vanaf volgende week wordt het drukken van de Zondagsbrief, 

net als al het andere kerkelijke drukwerk uitbesteed. 

 

Update KerkTV 

Momenteel zijn er problemen met KerkTV voor de mensen die meekijken via een 

internetaansluiting van Ziggo. Ziggo heeft inmiddels aangegeven dat het probleem 

verholpen zou moeten zijn na een reset van het modem bij de mensen thuis. Vandaag zal 

blijken of dat inderdaad een oplossing biedt. Voor wie ook vanuit huis mee wil kijken met 

de diensten vanuit de Buurtkerk en een aansluiting van Ziggo heeft is dit het advies van 

Ziggo: Reset het Ziggo modem: Haal alle stekkers los (ook de kabel zelf!)  Wacht 1 

minuut Sluit alle stekkers weer aan. Wij vernemen graag uw ervaring: 0713646531. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:nelvdniet@ziggo.nl
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PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 15 oktober 2017,  

Vierde zondag van de herfst, Buurtkerk 

 

Praeludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied:  

Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig…      

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
Vg. De Heer zij met u      

A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer    

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid        

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Korte stilte… 

Vg. Hier staan wij voor U, goede God, 

       met alles wat in ons hart leeft, 

A.   omarm ons met uw liefde, 

Vg. zie ons aan met uw goedheid 

A.   en wil ons vergeven wat niet goed is, 

Vg. reik ons uw hand, 

A.   neem ons mee op uw weg van vrede.    

       Amen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

Psalm van de zondag:  

Lied 122:1,3 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij… 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Kyriëlied: Lied 1003 – Stil is de straat. Overal… 

(beurtzang 1,2-vg.; 3-vr; 4-m; 5-a; refr. allen)    

 

Gloria: Hoezo gloria zingen?... 

 Lied 304 – Zing van de Vader… 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan…  

   

Profetenlezing: Jesaja 25:4-9 

Zingen: Lied 23c – Mijn God, mijn herder zorgt voor 

mij 

 

Evangelielezing: Matteüs 22:1-14 

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

 

Uitleg en verkondiging  

Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 234 – Die met ons deelt...  (2x) 

 

De kinderen komen terug…en samen zingen: 

 
2.          3. 

De koning zond zijn boden   Geef hun de ereplaatsen, 

toen weer uit het paleis:        nu gaan de armen voor, 

De rijken die ik noodde,        de eersten worden   

stellen op ’t feest geen prijs,  laatsten, maar ’t feest, 

ga daarom naar de wegen,     het feest gaat door! 

haal blinden van de straat 

en stakkers uit de stegen, 

nog is het niet te laat. 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Moment van gedachtenis, afgesloten met lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 981 – Zolang er mensen zijn op 

aarde…  

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting rond 

koffie/thee/limonade achter in de kerk 

 

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 of de website  www.pkn-

noordwijk.nl raadplegen.  

 

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/
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Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk  

op zondag 15 oktober 2017 

Vierde zondag van de herfst 

 
 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 
 Preludium 
 

Aansteken van de kaarsen door het kaarsenkind 

 
Welkom en mededelingen 

                                                                      

                                            Gemeente gaat staan 

 

Zingen openingslied 1005: 1, 2, 5  

                                                ( Nederlandse tekst) 

 

Bemoediging en groet 

 

                                            Gemeente gaat zitten

   

Zingen Psalm 130a  

 

… MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

Gebed om ontferming 

 

Aansluitend zingen wij lied 299e 

 

De tien woorden: Deut: 5 : 1 – 21 

 

Zingen lied 313: 5 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Opmaat met de kinderen 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing Openbaring 19: 5 - 10 

 

Zingen Lied 967: 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing  Matt. 22 1-14 

 

Zingen Lied 967: 967 : 4, 5 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen Lied 841 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden,  

 

V: …. Daarom bidden wij 

A: ….zingen lied 367 f 

 

Gevolgd door stil gebed en gezamenlijk gebeden 

Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

 

Gemeente gaat staan  

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 871 

 

Heenzending en zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium  

 

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 

 


