ZONDAGSBRIEF

3e Advent

Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Gert Binnendijk
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist:
Bas van Beek
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Dhr. D. van Duin, W.H. van
Konijnenburgstraat 60

Oude Jeroenskerk:
Opname EO
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Elco Fritzsche
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mw. Bosma, Zonnekant 65

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

Volgende week:
Buurtkerk:
Gezamenlijke dienst
10:00 uur
Ds. Ad van Houwelingen
Organist: Jan van Duin

Jaargang 16 – nummer 51 – 17 december 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
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

Oliebollenactie Diaconaal Project Jetty
Zaterdag 30 december gaan we oliebollen en appelbeignets verkopen ten bate van ons
Diaconaal Project Jetty. Oerbakker Willem de Witt uit de Schoolstraat bakt voor ons de
oliebollen en appelbeignets !
Oliebollen met en zonder vulling per stuk € 1,10 ; 5 voor € 5,00 ; 11 voor € 10,00
Appelbeignets per stuk € 1,75 ; 3 voor €5,00 ; 7 voor € 10,00
U kunt ze ophalen zaterdag 30 december tussen 10.00-13.00 uur bij de Vinkenhof
Achterzeeweg 1 2201 EM. te Noordwijk Eventueel kunt u ze ook thuis laten bezorgen.
Bestellingen naar: Janneke Marijs 071-3616807 j.marijs@kpnplanet.nl of bestellijst
inleveren in de doos in de kerk
'M25 wint aanmoedingsprijs jeugd,
Afgelopen dinsdag was de vrijwilligersavond van de gemeente. M25 is hier in de prijzen
gevallen! Ze hebben de aanmoedigingsprijs van 200,00 euro gewonnen! Ook via deze plek
willen de jongeren van M25 van harte feliciteren met deze mooie aanmoediging. Keep up
doing the great work!'
Diaconale maaltijd op 20 december,
Woensdag 20 december bent u weer hartelijk uitgenodigd om gezellig met elkaar te eten
rondom de tafel in het Windkrachthuis. Meldt u wel even aan en zeg het erbij als u gehaald
wilt worden. Aanmelden: nelvdniet@ziggo.nl of 071-3618108
“Koffie met een Oortje”
Net als vorig jaar zal er weer een kerstboom geplaatst worden voor het Windkrachthuis.
Uw wensen voor de wereld, kunt u op een kaartje schrijven. De kaartjes liggen in beide
kerken. De door u beschreven kaartjes worden geplastificeerd en in de boom gehangen.
Voor het eerst zullen de deuren van het Windkrachthuis gesloten zijn op maandagmorgen
25 december. Om 13.00 uur start op deze Eerste Kerstdag de Kerstmaaltijd in de
Ichthuskerk. Op 1 januari zijn wij wel open vanaf 10.00 uur staat de koffie met oliebollen
klaar. En kunnen wij elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toewensen. “De Breischool “ is er
daarom deze maand op 8 januari en 15 januari hebben we onze maandelijkse
“Pannekoekenlunch”.

Kerstavond
19.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse

Oude Jeroenskerk:
Geen dienst

Kerstavond
22.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer

Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar houden de kerken van Noordwijk een Kerstpakkettenactie voor mensen die
rond de feestdagen wat extra’s nodig hebben of extra aandacht nodig hebben. Als u
daarvoor iets heeft aan te bieden of financieel wilt bijdragen, vindt u achter in de kerk een
flyer met nadere informatie.
Toelichting op bloemstuk in de Oude Jeroenskerk in de adventsperiode
Door de chaos van onze verscheurde wereld wordt ons verlangen naar de vredevorst
versterkt.Dit wordt verbeeld door een grote schijf (boomschijf met scheur). Deze verbeeld
de aarde en daarbij ligt een bloemschikking die de chaos verbeeld

Orde van dienst in de Buurtkerk
Zondag 17 december 2017
3e Adventszondag

Lied , 466: 1, 2 en 7 O wijsheid, daal als
vruchtbare taal
___
GEBEDEN EN GAVEN

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door ouderling
van dienst
Aansteken van de kaarsen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze
Vader

iedereen gaat staan
Inzameling
Psalm van de zondag: Psalm 65: 1 De
stilte zingt U toe

tijdens de collecte komen de kinderen terug
uit de nevendienst
___

Moment van inkeer, onze hulp en groet
Gebed op de drempel

WEGZENDING EN ZEGEN

Psalm van de zondag: Psalm 65: 2

iedereen gaat staan

iedereen gaat zitten

Slotlied Lied 442: 1 en 2 Op U, mijn
Heiland, blijf ik hopen

Kyriëgebed, afgesloten door “kyrië”
lied 301a

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”

Antwoordlied Lied 836: 1, 4 en 5 O Heer
die onze Vader zijt
___
DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schrift
Opmaat voor de kindernevendienst
Het Woord in ons midden
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 464: 1, 2, 7 en 8 Een engel spreekt
een priester aan
Preek

2

