Gedenkzondag

Buurtkerk:
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:
Mevr. M. de Witt-van
Egmond,
Quarles
van
Uffordstraat 38

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. Sonke,
Heilige Geestweg 40

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

Volgende week:
Buurtkerk:
Kinderdienst / kliederkerk
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Pianist: Gert Binnendijk

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. R. Wattel, Hoofddorp
Organist: Jaco van
Leeuwen

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 16 – nummer 48 – 26 november 2017
Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zonadgsbrief@pkn-noordwijk.nl
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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
Pastoraat

Kindernevendienst
Volgende week is er geen kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk vanwege de
kliederkerk in de Buurtkerk.
Activiteiten Diaconaal Project Jetty
Sinterklaas en Zwarte Piet: Wij komen graag bij u langs op zaterdag 2
december of dinsdag 5 december. Voor € 20,- brengen wij een
hartverwarmend bezoek van een klein half uurtje met Sinterklaas en
Zwarte Piet. Opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan Diaconaal project Jetty. Info
liefst per mail aanleveren bij Janneke Marijs: j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807
Kruidnotenactie: Vandaag kunt u de bestelde kruidnootjes ophalen na afloop van de
kerkdienst bij de koffietafel.
Erwtensoep Plus!
Op vrijdag 1 december verkopen we weer volgens traditie erwtensoep waarvan de
opbrengst in zijn geheel gaat naar het Pici Huis in Roemenië. Mede door sponsering van
Albert Heijn (vlees)en Van der Zalm(groenten). Velen van u hebben hier afgelopen jaren
rond de Sint al van genoten. U kunt de soep per liter bestellen voor woensdag 29
november. Dit kan liefst per mail of anders per telefoon. Met opgave van uw naam en het
aantal liters. Roemenienoordwijk@gmail.com of tel. 0610540958. Op vrijdag 1 december
kan de vers gekookte en teruggekoelde soep opgehaald worden tussen 15:30 en 20:00 uur
in het Windkrachthuis in de Hoofdstraat. U kunt de snert thuis dus nog heel prima
invriezen. Voor hen waarvoor ophalen lastig is hebben we een bezorgdienst op zaterdag
ochtend 2 december. Geeft u dan bij uw bestelling even uw adres door. Natuurlijk hoeft u
niet te bestellen en kunt u gezellig langs komen om ter plekke te genieten van de sfeer, een
kopje soep met brood of om een paar liter mee te nemen. Maar op is op! Kosten zijn €5 per
liter en €2,50 per kom ter plaatse met brood. Dus als u zeker wilt zijn van deze
overheerlijke snert…….bestellen! Nieuw dit jaar is een verkoping van zelf gemaakte
producten. Dus loop gerust even binnen om te snuffelen of er iets voor u bij zit.
Vanzelfsprekend is ook hiervan de opbrengst voor het Pico Huis. Misschien vast een leuk
kerstkadootje.
Kerstsamenzang Willem van den Bergh
Woensdag 13 december om 19:00 uur is er in wijkcentrum ’t Kruispunt op zorgpark
‘Willem van den Bergh’ in Noordwijk de jaarlijkse Kerstsamenzang. De kerstsamenzang
wordt gehouden in wijkcentrum het Kruispunt. In de decembermaand is deze locatie zowel
van binnen als van buiten versierd met duizenden lichtjes. Door de samenstelling van het
programma en het vroege tijdstip is deze kerstsamenzang een aanrader voor gezinnen met
kinderen. We nodigen u graag uit om samen met ons de bekende kerstliederen te zingen.
Koor de Berghsingers en de Bergdrummers verlenen hun medewerking aan deze avond. De
samenzang wordt begeleid door het vrijwilligersorkest. De toegang is gratis.

