Buurtkerk:

ZONDAGSBRIEF

10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Willem Passchier
Organist:
Bas van Beek

Jaargang 17 – nummer 1 – 7 januari 2018
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

Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr.
N.
v.d.
Bouwmeester,
Groot Hoogwaak 153

Pastoraat
Wiel-

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Ad van Houwelingen
Ouderling van Dienst:
Theo Passchier
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Marijnus, de la Basse
Courcaanstraat 55

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Jan van Duin

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Jaco van Leeuwen

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg

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

Kindernevendienst
Deze week is er alleen kindernevendienst in de OJK vanwege de vakantie.
De kinderen van de kindernevendienst hebben op 10 december mooie kerststukjes
genaakt voor het kerk en schoolproject. De opbrengst was 300 euro. Onze voorraad
versiering in daardoor flink geslonken. Als u nog spulletjes over hebt voor ons dan zijn
we daar erg blij mee. Komende weken staat er in beide kerken een doos waar u de
spullen kunt deponeren.
Ook kunt u contact opnemen met Elisabeth Barnhoorn, Duinweg 11, 0713648229 of
Ingrid van der Meulen, Dr. H. v. Neslaan 130, 0713618826
“KOFFIE MET EEN OORTJE”
Maandag, 8 januari, is De Breischool te gast (10.00-12.00 uur) voor gebreide
borstprotheses, “KNITTED KNOCKERS”. Neemt u een bolletje witte katoen mee en 4
breinaalden als u hieraan mee wilt werken. Uw eigen breiwerk is natuurlijk ook goed.
Om 12.00 uur is er dan een gewone lunch. Op 15 januari, 3e maandag,
pannekoekenlunch. Voelt u zich van harte uitgenodigd in; ”Het Windkrachthuis”,
Hoofdstraat 8. Op 10 januari (17.30-20.00 uur) is de maandelijkse maaltijd, waarvan de
netto opbrengst voor Jetty in ZO-China is. Wilt u mee-eten? Even aanmelden bij:
nvdniet@ziggo.nl of bel naar
071-3618108. We hopen op uw komst!
Donderdag 18 januari: Aan de slag met Veerkracht o.l.v. Frank Jonker MGI coaching
Ben jij iemand die zich uit het veld laat slaan als het in je gezin of op de werkvloer niet
gaat zoals je hoopt of had gedacht? Of kom je snel weer op de been en ga je fluitend
verder? Ieder mens krijgt te maken met uitdagingen, tegenslagen of ingrijpende
veranderingen die een stevig beroep kunnen doen op je veerkracht. Hoe kun je
voorkomen dat op zeker moment de rek eruit gaat? Een van de sleutels is goed omgaan
met je zelf. Dat lijkt eenvoudig, maar het is een kunst. Frank Jonker, personal coach en
mentor bij MGI coaching zal ons deze avond uitleg geven over een aantal basisprincipes
in de mindfullness (beoefenen van aandacht) en hoe mensen in zijn coachingspraktijk
hiermee weer op de been zijn gekomen. Aan de hand van een aantal individuele
oefeningen en interactieve werkvormen zullen we zelf ontdekken hoe we onze
innerlijke spankracht kunnen vergroten door goed om te gaan met onszelf. Deelnemers
ervaren dat kleine veranderingen een wereld van verschil kunnen maken.
Datum en tijd: Op 18 januari 2018, 20.00 uur in De Vinkenhof
Aanmelding: Ds. Petra van der Burg, ds.p.vdburg@gmail.com t. 0618409727

Hartelijk welkom in de Buurtkerk
op 7 januari 2018
Zondag na nieuwjaar
OP EN OVER DE DREMPEL


DIENST VAN HET WOORD
Welkom en mededelingen

gemeente gaat staan



Gebed bij de opening van de Schriften



Zingen lied 518 : 1, 2



Schriftlezing Jesaja 42 : 1 - 9



Bemoediging en drempelgebed



Zingen psalm 72: 1, 2

V: Het licht van Christus verschijnt in de wereld
G: zijn vrede raakt ons aan.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.



Lezing uit het evangelie: Luc. 2: 25 - 40



Zingen psalm 72 : 4, 6

….. na een korte stilte



Uitleg en Verkondiging

Heer God, in Uw Zoon Jezus Christus
bent u naar onze wereld gekomen
om blinden de ogen te openen
om gevangenen te bevrijden uit de kerker.
Laat uw licht de onrust en het donker verdrijven.
en mag ons hart een tempel zijn waar uw Heilige
Geest kan wonen.



zingen Lied 530

DANKEN EN DELEN


Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
V: en daarom bidden wij…



Amen



Zingen lied 518 : 3

G: zingen lied 331


Inzameling van de gaven

Gemeente gaat zitten
Gemeente gaat staan


Gebed om ontferming



Wij zingen het Glorialied 498 :
1a, 2 vr, 3 m, 4 vr, 5 allen

GEZEGEND DE WERELD IN


Slotlied: lied 913



Uitzending en Zegen



g: Amen

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd onder
het genot van koffie, thee, limonade nieuwjaarswensen uit te
wisselen.

Zondag 7 januari 2018
Epifanie
Oude Jeroenskerk
Preludium
Gebed bij de opening van de Schriften
Welkom en mededelingen

aansteken van de kaarsen
Schriftlezing: Jesaja 61: 1- 4
gemeente gaat staan
Zingen: Lied 176: 1 en 3

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 4
Schriftlezing: Mattheüs 3 : 1- 17
Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft

Acclamatie: Lied 339a
Uitleg en Verkondiging

Vredegroet
v: De Heer zij met u.
a: Ook met u zij de Heer.

Orgelspel en daarna: zingen: Lied 686
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Gebed op de drempel:
v: Verschenen is ons uw Zoon…
…dat wij die mensen zijn.
a: Amen
gemeente gaat zitten

De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Inzameling van de gaven
gemeente gaat staan

Lied van de Epifanie: Lied 516

Slotlied: Lied 513

Gebed om ontferming
In antwoord op het gebed, zingen wij Lied 299e
(I: vrouwen II: allen)

Uitzending en Zegen g: Amen

Glorialied: Lied 518: 1, 3, 5 en 6

Postludium

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Na de dienst wensen wij elkaar heil en zegen in het
nieuwe jaar.

Doven van de kaarsen

