
Buurtkerk: 
Afscheid jeugddiakenen 

Ronald en Melanie Hoek en 

Anita Minnema, dirigent 

MIrjamkoor 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Joke van Ommen 

Pianisten: 

Anita Minnema en Michiel 

van Essen 

 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Marjo Westerop-van Duin, 

Zwin 1 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer  

Ouderling van Dienst: 

Jitske Stafleu 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Fam. Houweling, Alk 22 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie: 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Catechese en Eredienst 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
ZWO zondag 

Buurtkerk: 
Met medewerking van 

jongerenband Delight 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 4 – 28 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  

Als u gast 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 
 

Jeugdkapel 

Vandaag is er Jeugdkapel! Peter van der Beek & Mirjam Varkevisser leiden de 

Jeugdkapel. Ben jij tussen de 12 jaar en 16 jaar? Vanaf 10.00 uur Windkrachthuis. 
  

Pastoraat 

 

 
 

Ds. Petra v.d. Burg is tot en met 31 januari 2018 op vakantie. Voor dringende 

pastorale zaken kunt u contact opnemen met ds. Simon Dingemanse 

  

Aktie Kerkbalans 

In de afgelopen week is de enveloppe van de actie Kerkbalans 2018 

bezorgd. Helpt u ook mee om de activiteiten van uw plaatselijke 

kerk mogelijk te maken? Vul dan het toezeggingsformulier in en 

stuur dit op met de portvrije enveloppe. De bijdrage voor 2018 kunt u ook direct 

overmaken op rekening nummer NL 98 FVLB 069 964 2957 t.n.v. CvK 

Protestantse Gemeente te Noordwijk onder vermelding van Vrijwillige Bijdrage 

2018. Infoe: De brief of de website.  
 

Expositie Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela Nieuwe Kerk Amsterdam  

Aanstaande woendag! Vertrek per trein vanaf 

Voorhout (autodienst Noordwijk-Voorhout kan 

wellicht geregeld worden) rond 13.00 uur. Kosten: 

Treinreis en 16 euro entree (maar met 

museumjaarkaart gratis!) en samen evt. wat 

drinken. Aanmelding bij Ad van Houwelingen 

(advanhouwelingen@ziggo.nl)/Simon Dingemanse 

(simondingemanse@gmail.com; t. 3645206)  
 

'Sirkelslag YOUNG 

Op vrijdagavond 2 februari, van 19.30 uur - 22.00 uur, is het de beurt aan de 

jongeren om van zich te laten horen, tijdens Sirkelslag YOUNG. Zij gaan het 

opnemen tegen honderden andere teams, vanuit het hele land. Het thema van dit 

jaar is 'Onvoorwaardelijke Liefde'. Wie is hier nu niet dol op? En wie is er eigenlijk 

niet dol op het verhaal van Ester? Want in dit verhaal komt onvoorwaardelijke 

liefde echt tot uiting. Een verhaal met dappere dames, schurken van mannen, 

wanhoop, intriges en een heftige ontknoping... Oftewel: Ben jij tussen de 12 en 16 

jaar? En laat jij graag van je horen? Meld je snel aan petervdbeek87@gmail.com' 
 

Sobere maaltijd 

Op de woensdagavonden in de veertigdagentijd is er voorafgaand aan een vesper 

(aanvang 19.00 uur) een sobere maaltijd in de Vinkenhof van 18.00-19.00 uur. Te 

beginnen op 14 februari. Als u mee wilt eten op 14 februari, kunt u zich vóór 10 

februari aanmelden bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com; 

3645206). Ook voor de volgende woensdagen kunt u zich aanmelden, steeds vóór 

het voorafgaande weekend. Voor de vespers is geen aanmelding nodig. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:petervdbeek87@gmail.com
mailto:simondingemanse@gmail.com


PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 28 januari 2018,  

vierde zondag na Epifanie, Buurtkerk 

 

Afscheid ambtsdragers 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied: Lied 92:1,2,3 – Waarlijk, dit is…  

 

Groet en bemoediging 
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. 

 

(gemeente gaat zitten) 

Psalm van de zondag:  

Lied 66:1,3 – Breek, aarde, uit in jubelzangen… 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld,   

afgesloten met lied 301k - Kyrie… 

 

Glorialied: Met hart en ziel (canon)  

 
 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen  

 die daarna naar hun eigen ruimte gaan  

 

Thoralezing: Deuteronomium 18:15-20 

Zingen: Lied 530 – De Geest des Heren is op hem…  

Evangelielezing: Marcus 1:21-28 

Zingen lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte 

 

Zingen: Lied 839 – Ik danste die morgen… 

           

…DANKEND EN DELEND… 

 

Afscheid van ambtsdragers 

 

Dankwoord 

 

Lied bij het afscheid van ambtsdragers 

(t. Simon Dingemanse; m. lied 217) 

 

U danken wij, o God van licht en leven, 

U die uw Geest aan mensen hebt gegeven, 

wilt U ons dienen dragen met uw zegen, 

vol van uw liefde. 

 

U loven wij, o God vol zegeningen, 

U die ons lied uit liefde doet ontspringen, 

U geeft ons adem om U lof te zingen, 

klanken van vrede. 

 

U, onze kracht, de basis van ons bouwen, 

U, onze hoop, de bron van ons vertrouwen, 

wees onze Herder die ons vast wil houden 

richting uw toekomst. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

Gezongen Onze Vader – lied 1006  

 

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

De kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppasdienst 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 834 – Vernieuw Gij mij… 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Orgelspel 

 

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 luisteren en te kijken op 

www.kerkomroep.nl

http://www.pkn-noordwijk.nl/


 

Welkom in de viering van de 

4
e
 zondag na Epifanie 

op 28 januari 2018 in de 

Oude Jeroenskerk te Noordwijk 
 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 

Preludium     

 

Aansteken kaarsen   

 

Gemeente gaat staan 

 

Psalm van de zondag        psalm 18: 1, 5 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Vervolg psalm van de zondag    psalm 18: 8 

 

Gemeente gaat zitten 

 
Smeekgebed, afgesloten met Kyrie 301j 

 

Glorialied    Lied 303: 1, 2, 3 

 

Opmaat   
 

Lied met de kinderen Lied 784 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDOM DE SCHRIFTEN 

 

Gebed van de Zondag 

 

Eerste lezing  Deutronomium 18: 15 – 20 

 

Antwoordlied  Lied 318 

 

Tweede lezing Marcus 1: 21 – 28 

 

Antwoordlied door soliste Regina van Leeuwen 

                                                 Lied 789: 1, 2 

Preek 

 

Geloofslied  Lied 760 

 

Kinderen komen uit de nevendienst 

 

DIENST AAN DE WERELD 

 

Dank- en voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Gaven delen 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Gemeente gaat staan 

 

Slotlied Lied 425 

 

Zegen 

 

Doven van de kaarsen 

 

Orgelspel 
 


