1e Pinksterdag

Buurtkerk:
Doopdienst
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
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: Mevr. A.B.
Vaartjes-Zantinge,
v.d.
Mortelstraat 190
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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

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. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Mia le Clercq
Cantor-organist:
Jaco van Leeuwen
m.m.v. Protestants
Kerkkoor o.l.v. Regina van
Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Dhr. Abswoude,
Peterhof 71

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Zending Bangladesh
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Pianisten: Anita Minnema
en Michiel van Essen

Oude Jeroenskerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Gert Binnendijk
Organist: Jaco van
Leeuwen

EO Jongerendag
Volgende week zaterdag, 26 mei, toogt er een groep
van meer dan 10 jongeren naar Arnhem naar het
Gelredom. Niet voor zo maar een concert, maar voor
de EO Jongerendag. Jeugdwerker Peter, 'Tante Mirjam'
en mama Ingrid begeleiden de groep. Het thema van dit
jaar is 'Walk on water'. Verschillende artiesten, zoals: For KING & COUNTRY, Matt
Redman en Britt Nicole zullen dit thema voor ons tot leven brengen.
Windkrachthuis
Afgelopen woensdag, 16 mei, hebben we weer van een heerlijke en gezellige maaltijd
mogen genieten in het Windkrachthuis. Op 13 juni is er weer een maaltijd. U kunt zich
hiervoor aanmelden op het hier aangegeven adres: nelvdniet@ziggo.nl of 071-3618108.
Wilt u een keer koken? Informatie op hetzelfde adres. Ook op 2e Pinksterdag staan de
deuren van Het Windkrachthuis weer open vanaf 10 uur. Omdat het de derde maandag is
van de maand wordt er rond 12 uur een pannekoekenlunch geserveerd. Iedereen is welkom.
Hartelijke groet, de gastvrouwen
Grote letterliederblad
We willen in de zomerperiode graag voor elke zondagse dienst een grote letterliedblad
(soms ook een liturgie) invoeren voor kerkgangers in de Oude Jeroenskerk die slechtziend
zijn. Het zou fijn zijn als een paar mensen zouden willen helpen dit te realiseren. Als
bijvoorbeeld vier mensen mee zouden doen, dan ben je eenmaal per vier maanden een
maand aan de beurt en in die maand is het per week een half uurtje werk.
Is dat iets voor u of jou? Meld je dan na de dienst bij ds. Simon Dingemanse of mail hem
(simondingemanse@gmail.com)
Boottocht
Wilt u mee varen op 29 Mei, er is nog plaats, bijzonderheden in de kerkwijzer.
Zaterdag 26 mei koorconcert in de Oude Jeroenskerk
"De Weg de Waarheid en het Leven" is de titel van het concert wat a.s. zaterdagavond zal
worden uitgevoerd in de Oude Jeroenskerk. Aan het concert wat om 19.45 uur begint
werken o.a. mee het Katwijks Jong Mannenkoor " SJIR EL SHADDAI" en het Christelijk
Gemengd Koor "SHALOM" uit Lisse. De kerk opent de deuren om 19.15 uur en de
toegang is gratis. Er wordt na afloop gecollecteerd voor de stichting" Helpende Handen".

Hartelijk welkom in de Buurtkerk op zondag 20 mei 2018 Pinksteren
In deze dienst zullen Ivy Rose, dochter van Marcel en Iris van der Luijt (Narcisstraat 16) en Fos Jeroen
Tienus, zoon van Jeroen en Fabi Hoek (Narcis 20 Voorhout) worden gedoopt
VOORBEREIDING

V: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Welkom en mededelingen
Ouders: Ja, dat verlangen wij.
Iedereen gaat staan
Zingen dooplied 347 : 1
Zingen lied 672 : 1, 2, 3
Belijdenis
Groet, bemoediging en drempelgebed
Zingen lied 347 : 2, 3
Vg. De Heer zij met u
G. ook met u zij de Heer.
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen
V: Op deze Pinksterdag zijn wij hier in dit huis bijeen
…
Amen

Water uitschenken in de doopvont
Doopgebed
Bediening van de doop
Zegenbede
Aansteken van de doopkaars

Zingen lied 672 : 6, 7
Doopbelofte
Inleiding op de viering
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Opmaat
Zegen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Gelofte van de gemeente (wij gaan staan)
V: Gemeente, wilt ook u deze kinderen ontvangen
…
opdat zij hun doop zullen leren verstaan?

Gebed van de zondag

A: Ja dat beloven wij...

Schriftlezing Genesis 15 : 1 – 6

Verwelkoming van de dopeling

Zingen 695 : 1, 2, 3

Zingen lied 289

Schriftlezing Handelingen 2 : 1 - 13

DIENST AAN DE WERELD

Zingen 695 : 4, 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed gevolgd door Onze
Vader

Zingen lied 683

Uitleg en verkondiging
Inzameling van de gaven
Terwijl de dopelingen worden binnengebracht zingen
we lied 216

HEENZENDING EN ZEGEN

Kinderen komen uit de nevendienst

Iedereen gaat staan

DIENST VAN DE DOOP
Voorstellen van de dopelingen aan de gemeente.

Zingen: lied 686
Zegen

Doopvraag aan de ouders
Zingen lied 431 c (gezongen amen)

