ZWO zondag

ZONDAGSBRIEF

Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Muziek:
Jongerenband Delight
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Jaargang 17 – nummer 5 – 4 februari 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

Informatie: www.pkn-noordwijk.nl of www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/
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
Pastoraat

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. G.H. van UtrechtVerhoef, Ritsaert 5

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. G.J. Loor,
Noordwijkerhout
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Thea v/d Zalm,
Strandloper 4

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Werelddiaconaat Ghana
2e Plaatselijke Kerk:
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Pianist: Gert Binnendijk

Oude Jeroenskerk:
Afscheid Ambtsdragers
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Jaco van
Leeuwen

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse

Collecte Werelddiaconaat ‘Visserijslaven in Ghana naar huis’
Onder dwang werken duizenden kinderen in de visserĳ op het Voltameer. Deze kindslaven,
vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlĳk
werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als
Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelĳk uit kwetsbare en arme
gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen
geen kant uit. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt kindslaven en vangt hen
tĳdelĳk op. Voordat ze naar huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en
onderwĳs. Ook krĳgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Dankzij u kan
Kerk in Actie het werk van Challenging Heights steunen.
Jeugdkapel
Volgende week zondag 11 februari is het weer zover: Jeugdkapel! Deze keer vanuit de
Oude Jeroenskerk. We zijn aanwezig bij het afscheid van de ambtsdragers. Laat jij aan
Peter weten of je erbij bent? Verdere informatie krijg je via de app.
Filmavond over Gandhi
In tegenstelling tot wat in de Kerkwijzer staat zal de eerste filmavond over Gandhi op 13
februari niet om 20.00 uur maar om 19.30 uur beginnen. De film duurt 3 uur.
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. Ook alle deelnemers aan de maandelijkse diaconale
maaltijd in het Windkrachthuis zijn van harte welkom bij de sobere maaltijd in. De
maaltijden van 14 februari en 14 maart in het Windkrachthuis gaan niet door.
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

BUURTKERK
Zondag 4 februari 2018 ZWO viering
m.m.v. Delight

1. 1. Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God. Vijf broden, twee vissen,
de Heer die het brak en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Iedereen gaat staan

2. Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en liefde van God Vijf broden, twee vissen
de Heer die het brak en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart

totdat het een overvloed wordt.
Delight zingt lied 289: 1, 2, 3 refrein allen
Moment van stilte, openingswoorden en groet
Iedereen gaat zitten

3. Wij delen ver weg we delen dichtbij,
eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen de Heer die het brak,
en niemand kwam iets te kort. Dat wonder voltrekt zich
nog iedere dag als delen een deel van ons wordt.

Zingen lied 146 a : 1,
Inzameling der gaven
Inleiding op de viering
Kyriegebed (afgesloten met de woorden )
…. Roepen wij Zingen lied 301K Delight/gemeente

Tijdens de collecten zingt Delight Zegenkroon,
Opwekking 764
Dankgebed en voorbeden

Zingen glorialied 146 c : 5
Wegzending en zegen
Uit de bijbel psalm 145 : 8 - 14
Iedereen gaat staan
Zingen glorialied 146 c : 6, 7
Opmaat met de kinderen
Zingen “Handen heb je om te geven” ( liederen ter
bemoediging 28)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om licht

Zingen Versterk uw lijdend lichaam (melodie lied 248 )
O, Heer wil troosten hen die lijden,
zoals een moeder troost haar kind.
Wilt u die treuren weer verblijden,
O, God die ons beschermt, bemint.
O, Heer bevrijd die zijn onschuldig
gevangen, leid hen uit het nauw.
U bent genadig en geduldig,
Groot is uw goedheid en uw trouw.

Schriftlezing Jes. 66 : 10 - 13
Zingen lied 837: 1, 2
Schriftlezing Marcus 1 : 29 - 39
Zingen: lied 837: 3, 4

O, God verhoor ons en versterk
Uw lijdend Lichaam, Christus’ kerk 2x
Wees God een steun voor hen die vallen
en die gebukt gaan, geef hen kracht.
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.
Aan U is, Koning alle macht.

Uitleg en verkondiging
Zegen
Delight zingt U bent heilig, Opwekking 609
Zingen lied 431 c
DANKEN EN DELEN
Gedicht
Uitleg bij de collecte
Zingen Wij delen couplet 1 Delight, 2, 3 allen

ORDE VAN DIENST
OUDE JEROENSKERK 4 FEBRUARI 2018
Zingen: Lied 1007
VOORBEREIDING
Liefdesgebod
Orgelspel
Wij gaan voor even uit elkaar
Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen
Zingen: Kinderlied
Intochtslied: Psalm 145: 1 en 2
DIENST VAN HET WOORD
Bemoediging en groet
Gebed bij de opening van de Schriften
Drempelgebed
Lezing 2 Koningen 4: 8 - 28
Zingen: Psalm 145: 4
Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3
Kyriegebed door Nel van der Niet
Evangelielezing Marcus 1: 29 - 39
Zingen: Versterk uw lijdend lichaam op melodie van
Lied 248
O, Heer wil troosten hen die lijden,
zoals een moeder troost haar kind.
Wilt u die treuren weer verblijden.
O, God die ons beschermt, bemint.

Verkondiging
Zingen: Lied 802: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden

O, Heer bevrijd die zijn onschuldig
gevangen, leid hen uit het nauw.
U bent genadig en geduldig.
Groot is uw goedheid en uw trouw.

Dankgebed en voorbeden; stil persoonlijk gebed, het
‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven

O, God verhoor ons en versterk
Uw lijdend Lichaam, Christus’ kerk 2x
Wees God een steun voor hen die vallen
en die gebukt gaan, geef hen kracht.
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.
Aan U is, Koning alle macht.
Gedicht door Cobie Dekker
Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft….
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

Slotlied 984: 1, 4, 5 en 6
Wegzending en zegen - Gezongen Amen
Orgelspel

