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

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 17 – nummer 18 – 6 mei 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

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. Geert Gort, Duinkant
55 en mevr. M. v.d. Nietvan Duyn, WZC Groot
Hoogwaak kamerA006

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
10:00 uur Buurtkerk
Voorganger: Ds. R. Schultheiss
Ouderling van Dienst: Ruud/Wilma Vink
Organist: Jan van Duin
Pastoraat

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. G. Ruitenburg,
Zoutelande
Ouderling van Dienst:
Gerleen Bosma
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Dhr. Wesseling,
Douzastraat 12
WZC Groot Hoogwaak
10:00 uur KerkTV

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk:Missio-nair Werk en Kerkgroei
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. G.J. Loor, Nwh
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. W. Knoeff, Hoofddorp
Organist: Jaco v Leeuwen

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. W. Hollart

Collecte Missionair werk en Kerkgroei
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van
Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. De kerk is uit
levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar
de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in de actuele maatschappij. Midden
in het stadsgewoel biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en
maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en diepgravende leessessies scheppen
zij gelegenheid tot reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit
de stad aan zich te binden.
Diaconaal Project Jetty
Zondag 13 mei(Moederdag) gaan we taarten verkopen met hulp van
Oerbakker De Witt, die ons daarbij sponsort. Mogelijkheid is een
appeltaartje voor € 6,95 of een boterkoek voor € 5,95. Vandaag liggen er
intekenlijsten in de kerk bij de koffietafel. U kunt ook uw aanmelding
doen bij: Janneke Marijs j.marijs@knplanet.nl of 071-3616807
Windkrachthuis
Iedere maandagmorgen staat de deur van het Windkrachthuis open voor
ieder die zin heeft in een kopje koffie, een praatje of lekker even de krant lezen. Morgen, 7
mei, is ook de breischool weer aanwezig. 16 mei is de maandelijkse diaconale maaltijd. In
de weken voor Pasen waren er wekelijks de sobere maaltijden op woensdag in De
Vinkenhof. De opbrengst van de diaconale maaltijden, waarvoor een vrijwillige bijdrage
wordt gevraagd, is na aftrek van de kosten bestemd voor Jetty in Zuidoost China .Iedereen
is welkom. De maaltijd start om 18.00 uur en is om 20.00 uur afgelopen. Graag aanmelden
bij nelvdniet@ziggo.nl of 071-3618108.
“80 jaar Kerkkoor “
Noteert u alvast in uw agenda,
Vrijdag 12 oktober aanvang 20.00 uur “80 jaar Kerkkoor” in de Oude Jeroenskerk.
Met medewerking van het Chr. Muziekgezelschap “de Echo der Duinen”
Zondagsbrief per E-mail ontvangen
Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief
Stop’ naar zondagsbrief@tele2.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

2.

Een vogel vliegt met een olijf,
toen God het droge gaf,
toen God hen redde uit het graf,
de vogel die de vloed verdrijft.

3.

Een vogel vliegt met Jona* mee,
een duif als een profeet
die eerst niets van bekering weet
en toch redt God hem uit de zee.

4.

De vogel daalt in de Jordaan,
toen God zijn liefste riep,
toen Jezus door het water liep
om voor ons mensen op te staan.

5.

Die vogel landt in ons bestaan,
een duif zo stralend licht,
de Geest van God krijgt een gezicht,
wij zien haar in de spiegel staan.

6.

Die vogel vliegt de toekomst in
als God de mens vervult,
als God het ware zijn onthult,
die vogel schenkt ons nieuw begin.
*Jona betekent ‘duif”

Orde van dienst zondag 6 mei 2018,
Zesde zondag van Pasen, zondag Rogate (Bidt!)
Buurtkerk
Orgelspel voor de dienst:
Festlich freudig
J.W.Hassler
Canon in D (fragment) Joh. Pachelbell
Air
J.Battishill
Preludium
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied – psalm van de zondag:
Lied 66:5,6,7 – Ik kom met gaven in mijn handen…
Groet, bemoediging en gezongen 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.
Korte stilte…

Evangelielezing: Johannes 15:9-17
Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe…

Zingen: Lied 281:1,3,6,7,8,9,10 – Wij zoeken hier…

Uitleg en verkondiging

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 791 – Liefde, eenmaal uitgesproken…

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…

…DANKEND EN DELEND…

Tien wegwijzers naar het leven
(ook voor kinderoren)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 806 – Zomaar te gaan…

…OP WEG MET DE ZEGEN

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…

(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 362 – Hij die gesproken heeft…
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium

Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen
ruimte gaan…

Orgelspel na de dienst:
Fuga in C G.F. Handel

Thoralezing: Genesis 8:1-14
Zingen: De vogel Gods (vs. 1 wordt voorgezongen)
(t. Simon Dingemanse; m. Nico Verrips)

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade
achter in de kerk

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op
kerkomroep.nl

Ordening van de viering van de Protestantse Gemeente Noordwijk
in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen
zondag 6 mei 2018 (‘Rogate’), 10 uur
 Aansteken van de kaarsen
 Psalm van de zondag – LB 66:1, 6
 Verstilling
 Bemoediging en groet
 Drempelgebed
 Lied – LB 66:7
 Gebed voor de nood van de wereld
 Lied – LB 299 e (kyrie en gloria)
 Gebed van de zondag
 Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 45:15-19
 Lied – LB 33:5, 7, 8
 Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 15:9-17
 Lied – LB 976
 Verkondiging
 Lied – LB 667
 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 Inzameling van de gaven
 Kinderen komen terug
 Slotlied – LB 838
 Zegen
 Kaarsen worden gedoofd

