
 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Ruud Vink 

Pianist: Gert Binnendijk 
 

Oppasdienst: Pastorie 
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur 

Corina Steketee 071-3610580/ 

Ria Timan 071-3613888 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Familie Duindam, van de 

Mortelstraat 120 

 

Oude Jeroenskerk: 
Afscheid Ambtsdragers 

mmv Protestants Kerkkoor  

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg  

Ouderling van Dienst: 

Elco Fritzsche 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Dhr. Gerrit v.d. Meent, 

Ranonkelstraat 23 
 

Vesper 19:00 uur 
m.m.v. het Vesperkoor 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: Mis-

sionair Werk en Kerkgroei 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Organist: Chris Faddegon 

Oude Jeroenskerk: 
Doopviering 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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 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 het weer zover: Jeugdkapel! Deze keer vanuit de Oude Jeroenskerk.  

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopdienst 

Volgende week zondag zal in de Oude Jeroenskerk Morris Wibo Alexander, zoon van 

Hubert en Mariëtte van der Laaken en zusje van Amélie, gedoopt worden 

(Goudenregenstraat 22). Naast Jaco van Leeuwen als organist werkt ook Bright mee met 

twee mooie luisterliedjes. 

 

2
de

 collecte Missionair Werk en Kerkgroei 

Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. CrossPoint is de kerk in Getsewoud in Nieuw-

Vennep. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse warme gemeenschap die samen het 

verschil willen maken; zorgen dat mensen elkaar weer echt zien. Crosspoint is één van de 

eerste pioniersplekken van de PKN. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een 

gemeente waar 250 mensen bij betrokken zijn.  

 

Volleybaltoernooi  

Op 17 februari organiseert de GJV weer een volleybaltoernooi, op de vertrouwde locatie in 

de sporthal van ’s Heerenloo. De inloop is vanaf 17:00, de eerste wedstrijd begint om 

17:30. Verdere informatie en inschrijven op https://gjvnoordwijk.nl/volleybal of neem 

contact op met Lisanne Barnhoorn 06-18172865  

 

Sobere maaltijd 

A.s. woensdag 14 februari (Aswoensdag) wordt de eerste sobere maaltijd georganiseerd 

(18.00-19.00 uur) met aansluitend een veertigdagenvesper (19.00-19.30 uur). In de 

Vinkenhof. Voor deelname aan de sobere maaltijd kunt u zich vanmorgen nog aanmelden 

door in te schrijven op het aanmeldformulier dat op de koffietafel ligt (of vandaag nog een 

mail naar simondingemanse@gmail.com). Er wordt een vrijwillige bijdrage naar 

draagkracht gevraagd om de kosten te betalen, dus dat is aan uzelf. Geld dat eventueel 

overblijft, gaat naar een diaconaal doel.  Mocht u gehaald en thuisgebracht willen worden, 

dan kunt u dat op het formulier aangeven. Voor de vesper hoeft u zich niet aan te melden. 

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. 

 

Filmavond over Gandhi  

De filmavond met de film Gandhi, a.s. dinsdag 13 februari in de Vinkenhof, begint niet om 

20.00 uur, zoals in de Kerkwijzer staat, maar om 19.30 uur. Dit in verband met de lengte 

van de film. Hartelijk welkom om deze film te komen zien, zeer de moeite waard! 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
https://gjvnoordwijk.nl/volleybal
https://gjvnoordwijk.nl/volleybal
mailto:simondingemanse@gmail.com


 

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk 

op zondag 11 februari 2018 
m.m.v. het Protestants Kerkkoor onder leiding van Jaco en Regina van Leeuwen  

 Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

(voor de jongeren is er Jeugdkapel en voor de kinderen kindernevendienst) 

 
Preludium 
       
Aansteken van de kaarsen  

 
Welkom en mededelingen 

        

Gemeente gaat staan 

 

Zingen morgenlied 280 Koor 1,  3, 5 

               Allen 2, 4, 7 

 

Bemoediging en groet 

 

V: De Heer zij met u. 

A: Ook met u zij de Heer. 

V: Hij vervult ons met vreugde, 
A: en zegent ons met overvloed      

 

V: Genade en vrede zij u van God de Vader 

en van Jezus Christus, onze Heer, 

      door de Heilige Geest. 

A: Amen 

 
Zingen koor 514 d koor voorzang, daarna allen  

 
  

Aansluitend psalm 31 Koor 1, 3 Allen 2,6 

afgesloten door 514d koor, gevolgd door allen 

 

Gemeente gaat zitten   

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 Opmaat met de kinderen 

  

 

 

2. Wij geven Gods verhalen door. 

En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar 

het is voor allemaal! 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Gebed van de zondag  

 

Schriftlezing Lucas 5 : 1 - 11 

 

Zingen Lied 834 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Koor zingt : Christus met eer gekroonde - muziek Kantate 

22 J. S. Bach ( 1685 – 1750)  

 

Christus, met eer gekroonde, 

Zoon Gods in eeuwigheid, 

die bij en in God woonde 

en uitging in de tijd, 

Gij zijt de morgensterre 

die opging van zeer verre, 

Uw licht straalt wijd en zijd. 

 

Kinderen en jongeren komen terug  

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

Afscheid van aftredende ambtsdragers: ouderling 

scriba Yvonne Duindam-Baljeu, diakenen Maartje 

Lindhout en Lidy Plaatzer, jeugddiakenen Johan en 

Annamarie Verkade-van der Niet  

  

en van ouderlingen die hun dienstwerk in een nieuwe 

vorm hervatten:  

Paula Carstens, Gerleen Bosma, Jannie Schilperoord, 

Margriet van Duin, Elco Fritzsche, Mia Le Clerq 

 

Zingen psalm 90: 8 

 

 

 

 



 

(VERVOLG OUDE JEROENSKERK) 

 

Presentatie van aantredende ambtsdragers 

 

Ouderlingen met bijzondere opdracht 

Gert van der Lugt (voorzitter wijkkerkenraad) 

Emmy Swaneveld (eredienst) 

Diakenen 

Cobie Dekker (bijzondere opdracht eredienst) 

Marienelle van Gemert 

 

Opdracht 

 

Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun dienst 

hervatten 

 

Gelofte en verbintenis van de ambtsdagers die nieuw 

aantreden 

 

Wij gaan staan en zingen lied 794 

 

Aanvaarding en verwelkoming   

V: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en 

diakenen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 

hooghouden in hun ambt?  

G: (antw.) Ja, van harte. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

V: … daarom bidden wij 

A: zingen lied 333 

 

De gebeden worden afgesloten door gezongen Onze 

Vader lied 369b 
 

Inzameling van de gaven :  1
e
  collecte: Diakonie 

    2
e
  collecte: Kerk 
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Gemeente gaat staan 

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 416  

 

Vrouwen 1.Ga met God en hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen 

 met zijn raad en troost en zegen. 

Allen  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Mannen          2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 

          bij gevaar, in bange tijden, 

                          over jou zijn vleugels spreiden 

Allen                 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Koor           Ga met God en Hij zal met je zijn: 

         in zijn liefde je bewaren, 

          in de dood je leven sparen. 

          Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Allen                 4.Ga met God en Hij zal met je zijn 

          tot wij weer elkaar ontmoeten, 

          in zijn naam elkaar begroeten. 

          Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium 

 

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om 

de nieuwe ambtsdragers te feliciteren en elkaar te 

ontmoeten bij de koffie 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


