Buurtkerk:
Doopdienst
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Susanne Blok
Organist:
Bas van Beek
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.
C.
Bogerd-van
Rooijen, Gr. Hoogwaak 28

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Jannie Schilperoord
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. v.d. Wilk,
Kerkhofpad 17

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin

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

Volgende week:
Oecumenezondag
Gezamenlijke diensten
Maria ter Zee kerk:
10.00 uur Voorgangers:
Ds. Janneke Nijboer en
pastoor Theo Blokland

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorgangers:
Ds. Simon Dingemanse en
Riet Stout-van de Made
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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 predikant
Doopdienst in de Buurtkerk
In de Buurtkerk wordt Fedde Jan Karl gedoopt, zoon van Hermen en
Joyce ter Harmsel-Zijlstra en broertje van Quinten.
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.18 januari 2018, 20.00 uur Vinkenhof. Aanm.: Ds.
Petra van der Burg, ds.p.vdburg@gmail.com t. 0618409727
Expositie over Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela Nieuwe Kerk te Amsterdam
In het kader van de filmavonden over
(geestelijk) leiderschap organiseren Ad van
Houwelingen en Simon Dingemanse een
excursie naar de expositie over Gandhi, Martin
Luther King en Nelson Mandela in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam. Deze excursie is gepland
op woensdagmiddag 31 januari a.s.. Vertrek per
trein vanaf Voorhout (autodienst NoordwijkVoorhout kan wellicht geregeld worden) rond
13.00 uur. De kosten omvatten de treinreis en
16 euro entree voor de expositie (maar met museumjaarkaart gratis!) en samen evt. wat
drinken. Aanmelding bij Ad van Houwelingen (advanhouwelingen@ziggo.nl) of Simon
Dingemanse (simondingemanse@gmail.com; t. 3645206)
Volleybaltoernooi
Op 17 februari organiseert de GJV weer een volleybaltoernooi, op de vertrouwde locatie in
de sporthal van ’s Heerenloo. Het goede doel van dit jaar is De Stichting van het Kind,
deze stichting helpt kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn, of die door
gedragsproblematiek niet meer thuis kunnen wonen. De inloop is vanaf 17:00, de eerste
wedstrijd begint om 17:30. Inschrijfgeld voor teams is 12 euro. Afgelopen jaar is er 1600
euro opgehaald en dit jaar willen we hier natuurlijk overheen. Daarnaast zijn we ook nog
op zoek naar sponsoren voor zowel de catering als de loterij. Hiervoor kunt u mailen naar
volleybal@gjvnoordwijk.nl.
Verdere
informatie
en
inschrijven
op
https://gjvnoordwijk.nl/volleybal of neem contact op met Lisanne Barnhoorn 06-18172865

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
op zondag 14 januari 2018, 2e zondag na Epiphanie
Dienst van Schrift en Tafel
Preludium
Aansteken van de kaarsen

Zingen Lied 525 : 3, 4, 5

Welkom en mededelingen
Gemeente gaat staan

Uitleg en Verkondiging

Bemoediging en groet
Zingen Lied 526: 1, 3, 4
V: Het licht van Christus is verschenen,
A: in de duisternis van ons bestaan.
V: Hij vervult ons met vreugde,
A: en schenkt ons in overvloed.
V: Genade en vrede zij u
van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.
A: Amen

DIENST VAN DE TAFEL
Inzameling van de gaven :

1e collecte: Diakonie
2e collecte: Kerk

Zingen Lied 385
Vredeswens
Nodiging

Zingen Psalm 96 a: 1, 2, 4
Gemeente gaat zitten

Tafelgebed

DIENST VAN HET WOORD
Opmaat met de kinderen

V. De Heer is hier bij ons.
A. Zijn Geest is in ons midden.
V. De Heer is trouw.
A. Wij willen trouw zijn aan Hem.
V. Laten wij samen danken.
A. Wij danken samen in vreugde.
V…
Zingen Sanctus en Benedictushymne Lied 404e
… vervolg tafelgebed

2. Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Stil gebed
Onze Vader
Breken en delen
Zingen Lam Gods Lied 408e
(N.B.: de eerste drie regels worden herhaald! )
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging
Gemeente gaat staan

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar
het is voor allemaal!

GEZEGEND DE WERELD IN

Gebed van de zondag

Heenzending en zegen

Schriftlezing Jesaja 62 : 1 - 5

g: gezongen Amen.

Zingen Slotlied 793

Zingen Lied 525 : 1, 2
Schriftlezing Joh. 2 : 1 - 11

Doven van de kaarsen
Postludium

