Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. W. Knoeff, Hoofddorp
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist:
Chris Faddegon
Oppasdienst: Pastorie
Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur
Corina Steketee 071-3610580/
Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Echtp Schröder-Teunissen,
Groot Hoogwaak 29

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 17 – nummer 14 – 8 april 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

www.pkn-noordwijk.nl

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
.

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Fam. Van Rossum,
Voorstraat 150
Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
Marijke van Essen op fagot
Voorganger:
Ds. Ad van Houwelingen
Ouderling van Dienst:
Paula Carstens
Organist:
Jaco van Leeuwen

Filmavond
Aanstaande dinsdag 10 april is de laatste filmavond van dit seizoen in de
Vinkenhof. Dit keer met een film over Nelson Mandela met de titel
'Invictus'. Een film die zeer de moeite waard is om te bekijken. Aanvang
20.00 uur. Hartelijk welkom!
Kerk & Schooldienst
Volgende week zondag 15 april zijn de kinderen van de
basisscholen Zeehonk en Wakersduin te gast in de Buurtkerk.
Daar is namelijk een speciale Kerk & Schooldienst. Het
verhaal van Noach staat centraal. Ook zal er aandacht voor het
Kerk & Schoolproject Sterke families in Brazilië zijn. Ds.
Simon Dingemanse is de voorganger en jeugdwerker Peter van der Beek is ook aanwezig.
Deze ochtend zal er in de Oude Jeroenskerk geen Kindernevendienst worden aangeboden.
Natuurlijk is iedereen, jong en oud, om 10.00 uur van harte welkom in de Buurtkerk!

Buurtkerk:

Diaconaal Project Jetty
Woensdag 18 april 2018 organiseren we een gezellige avond, de start is een Chinese
maaltijd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Daarna vertelt Jetty ons, die afgelopen tijd
in China is geweest, over de periode dat ze daar heeft gewerkt en hoe de werkzaamheden
de komende tijd worden voortgezet. Aanvang: maaltijd om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30
uur Locatie: Vinkenhof. Aanvang informatieavond: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Aanmelden voor de maaltijd kan tot zondag 15 april: Janneke Marijs:
j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807 Nel v d Niet: nelvdniet@ziggo.nl 071-3618108
Bij de koffietafel ligt ook een inschrijfformulier waar u zich kan opgeven. Indien u vervoer
nodig heeft kunt u dit opgeven bij uw aanmelding.

Kerk- en Schooldienst
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
m.m.v. Bright

Inleveren spaardoosjes 40-dagentijd
Veel spaardoosjes zijn al binnengekomen. Mocht uw doosje nog thuis staan, de hele maand
april kunnen ze nog ingeleverd worden. Alvast bedankt.

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

Volgende week:

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
organist: Jaco van Leeuwen

Volgende week zaterdag Zaterdagmiddagconcert in de Buurtkerk
Volgende week zaterdag spelen in de Buurtkerk studenten van de Schumann Akademie de
mooiste klassieke muziek met o.a. Chris Faddegon op het orgel. De aamvang is 16:00 uur
en de toegamg is gratis.

Orde van dienst Buurtkerk 8 april 2018
Welkom en mededelingen
Geneente gaat staan
Zingen: intochtspsalm psalm 98: 1, 3
(zingt een nieuw lied voor God de Heer)
Votum en groet
Zingen vervolg intochtspsalm psalm 98: 4
Gemeente gaat zitten
Gebed
Zingen loflied gez 868: 1, 2, 5 (lof zij de Heer)
Inleiding dienst / Kinderpraatje
Kinderlied gez 218: 1, 3, 5
(dank U voor deze nieuwe morgen)
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e bijbellezing Math 28: 1 tot en met 6
Zingen gez 216: 1, 2, 3
(dit is een morgen als ooit de eerste)
2e bijbellezing 1 Petrus 2: 4 tot en met 8
Zingen gez 630: 1, 2 (sta op, een morgen ongedacht)
Preek
Orgelmeditatie
Zingen gez 641: 1, 4 (Jezus leeft en ik met Hem)
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Kollekten
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De allerkleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppasdienst
Gemeente gaat staan
Slotlied gez 634:1 (U zij de glorie)
Zegen

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
Op zondag 8 april 2018, eerste zondag na Pasen
Preludium:
Voluntary in G - John Stanley (1712-1786)
- Adagio
- Allegro

Stil Gebed,

Welkom en mededelingen

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Aansteken van de kaarsen

Inzameling van de gaven

Gemeente gaat staan

gemeente gaat staan

Zingen Lied 632

Zingen Slotlied gezang 470
(Liedboek voor de kerken, 1973)

Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Heer God, na een veelbewogen week zijn we hier
in de kerk,
met hoop en vrees, met geloof en twijfel
en wij bidden u, kom in onze kring, verschijn ook
aan ons
en maak ons tot nieuwe mensen,
die stralen in het licht van Christus.
A: Amen

Zingen psalm 81 : 1, 4, 5, 6, 9
Gebed om ontferming

aansluitend zingen wij Onze Vader 369b
Amen

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de
strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
2. Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn
Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Zingen loflied 619 : 1, 5, 6
Terwijl de kinderen naar de kindernevendienst gaan
zingen wij Lied 285
Gebed bij de opening van de Schriften

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is
groot!'

Schriftlezing I Pe. 1 : 13 - 25

Uitzending en Zegen

Zingen lied 637 : 1, 2

g: gezongen Amen
Doven van de kaarsen

Schriftlezing Joh. 21 : 15 - 19
Zingen lied 637 : 1, 2
Uitleg en Verkondiging
Zingen : Lied 916
Dankgebed, Voorbeden,
V … en daarom bidden wij….. zingen: Acclamatie 333

Postludium:
Fuga in G gr. terts (BWV 541)
- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

