Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Organist:
Jan van Duin
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Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

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:
Dennis en Martine SipHoek, Julianastraat 60

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Ruud Vink
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Fam. van der Aart,
Achterzeeweg 2

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
40DagenTijd
Binnenlands Diaconaat
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Organist: Bas van Beek
WZC Groot Hoogwaak:
recreanette
10:00 uur KerkTV

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. M.A. Bezemer,
Wassenaar
Organist: Jaco van
Leeuwen

Sobere maaltijd
A.s. woensdag is de derde sobere maaltijd van 18.00-19.00 uur met aansluitend het vesper
van 19.00-19.30 uur, in De Vinkenhof. U kunt zich daar uiterlijk vandaag nog voor
aanmelden bij ds. Simon Dingemanse, simondingemanse@gmail.com of door uw naam te
schrijven op het aanmeldformulier dat na de dienst op de koffietafel ligt.
Brieven bezorgen
In de Oude Jeroenskerk liggen stapeltjes uitnodigingsbrieven voor de
buurtkennismakingsgesprekken in de wijk Boechorst. Als u wilt meehelpen deze brieven te
bezorgen in de komende week, dan bij voorbaat hartelijk dank!
Paaskaars 2018
Traditioneel wordt met Pasen in beide Kerken, het licht opnieuw, met een
nieuwe paaskaars, de kerken in gebracht! Dit jaar is voor een paaskaars met
symboliek gekozen t.w. brood en vissen. Een iets kleinere maar identieke kaars
zal in de gedenkhoek geplaatst worden. Om het licht vanuit de kerk naar uw
huiskamer te verlengen, om bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen deze
kaars aan te steken, de verbondenheid met de gemeente te voelen, wordt u de
mogelijkheid geboden om een zogenaamde huiskamer paaskaars aan te schaffen
met deze zelfde symboliek. De kaarsen zijn 25 cm hoog, 6 cm dik en kosten
ongeveer € 22,00. Als u het voor 12 maart a.s. aan Gert of Betsie van de Lugt
laat weten, dat u er een wilt aanschaffen, dan willen zij graag zorgen dat u met
de Pasen de kaars in huis heeft (als de kaarsen op voorraad zijn). Laat het ons
weten voor maandag 12 maart via gerbet13@xs4all.nl. Of 06-12349883(Betsie)

8 maart 2018 Uitnodiging viering van internationale vrouwendag
Er is veel bereikt ten aanzien van de positie van vrouwen, maar
wereldwijd is er nog veel onrecht. Dat het anders en beter mag
worden, daar willen wij aandacht aan besteden in onze viering.
We laten ons inspireren door bijzondere vrouwen uit de bijbel en
vrouwen van nu. Dinsdag 8 maart in de Buurtkerk: Mevr. Miep
van der Woude, Envoy van het Leger des Heils is onze
gastspreekster. Het koor Animamea zal zingen. Het thema is:
Bijzondere vrouwen. Entree is gratis. Om 19.00 uur is er koffie en
thee en zal de Klezmerband Lou Sjouge spelen. De viering begint om 19.30 uur. Neem iets
mee te eten of te drinken om na afloop van de viering samen te delen. Er zijn stands van
Amnesty Internationaal, de Wereldwinkel, Paspartoe en Encaustic Art en de Breischool.
Van harte welkom, vrouwen, mannen, jongeren en ouderen

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Moment met de kinderen

Orde van dienst zondag 25 februari 2018,
Tweede zondag 40-dagentijd, Buurtkerk

Profetenlezing: 1 Koningen 19:9-18
Zingen: Lied 321 - Niet als een storm…

Preludium
Was Gott tut,das ist wohlgetan” partita van Johann
Pachelbel

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 65:1,5 De stilte zingt U toe…

Evangelielezing: Marcus 9:2-10
Zingen: Lied 547 – Met de boom des levens…
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 905:1,3,4 – Wie zich door God…
De kinderen komen terug…

Groet, bemoediging en drempelgebed
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.
Stilte…
Gebedslied: De stilte is uw huis
(t. Erik Idema; m. lied 512)

1. U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is uw huis.
2. Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
3. Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Zingen: Deze veertigdagentijd worden wij
weer ingewijd (t. Janneke Nijboer; m. lied 558)
Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison
In het stralend witte licht
zien wij even wie Hij is;
Jezus, Gods geliefde Zoon.
Kyrie eleison
…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 543 – Gij zijt in glans verschenen…
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium

(gemeente gaat zitten)

“Ik bouw op U” oorspr. titel Be still my soul van
Sibelius

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 997:1,2,4 – en vele
duizenden…

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften

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 zien en te luisteren op kerkomroep.nl

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
Op zondag 25 februari 2018 2e van de Veertig dagen
OP EN OVER DE DREMPEL

RONDOM HET WOORD

Preludium
Variaties over Psalm 25 - Geert Bierling (*1956)

Opmaat met de kinderen

Welkom en mededelingen

Zingen lied 285

Aansteken van de kaarsen

Gebed bij de opening van de Schriften

Gemeente gaat staan

Schriftlezing Exodus 24 : 12 - 18

Zingen openingslied 214 in wisselzang:
Allen: 1 2
4
Vrouwen: 3
Mannen:
7

8

Zingen Lied 545: 1, 2
Schriftlezing Marcus 9: 2 - 13

Bemoediging en drempelgebed
Zingen Lied 545 : 3, 4, 5
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:
Wat zijn wij Heer, zonder U?
Onze geest heeft Uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel Uw vrede.
Neem Gij ons leven in Uw hand,
reinig ons van ongerechtigheid.
vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk Uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen
Zingen psalm 25 : 1, 5, 6

Uitleg en Verkondiging,
Zingen Lied 305
DANKEN EN DELEN
Dankgebed en voorbeden,
V: …. Daarom bidden wij
A: ….zingen lied 367e
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons
Gevolgd door stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze
Vader

Gemeente gaat zitten
… MET DE WERELD OM ONS HEEN

Inzameling van de gaven
Gemeente gaat staan

Gebed om ontferming
Zingen op de melodie van lied 558
0.Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison

GEZEGEND DE WERELD IN
Zingen Slotlied 908 : 1, 2, 4, 6, 7
Heenzending en zegen
g: gezongen Amen

1.Jezus, diep in de woestijn,
uitgedaagd God trouw te zijn,
kiest niet voor de schone schijn.
Kyrie eleison
2.In het stralend witte licht
zien wij even wie Hij is;
Jezus, Gods geliefde Zoon.
Kyrie eleison

Doven van de kaarsen
Postludium Fuga in b kl. terts (BWV 574) –
Johann Sebastian Bach (1685)

