
Buurtkerk: 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
Gezamenlijke dienst 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carsetns 

Organist: 

Henny Visscher-Roersen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. Gerrit v/d Meent, 

Ranonkelstraat 23 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
Gezamenlijke dienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
Geen dienst 
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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 

 

Pastoraat 

 
 
 
 
Kindernevendienst in de zomervakantie 

Vanwege de zomervakantie (t/m 26 aug) zal er steeds in één van beide kerken 

kindernevendienst zijn: 

Vandaag is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk 

Volgende week is er kindernevendienst in de Buurtkerk 

5 augustus is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk 

12 augustus is er kindernevendienst in de Buurtkerk 

19 augustus is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk 

26 augustus is er kindernevendienst in de Buurtkerk 

In beide kerken zijn er alternatieven voorhanden, zoals een kastje met materialen bij de 

tafel achter in de Buurtkerk en bij het koor van de Oude Jeroenskerk. In de Oude 

Jeroenskerk zijn er een aantal oppasoma’s die de kinderen die er zijn kunnen begeleiden. 

 
Concert Churcher’s College Junior Choirs in de Oude Jeroenskerk 

Vrijdag 27 juli 19.00 uur 

Op vrijdag 27 juli a.s. om 19:00 uur geeft Churcher’s College 

Junior Choirs een concert in de Oude Jeroenskerk. U bent van 

harte welkom om het concert bezoeken wat zal worden 

gegeven door de jeugdleden van het  Engelse school Churcher's 

College. Het programma omvat o.a. Yellow Submarine van 

John Lennon en Paul McCartney, Ave Maria van Will Todd, 

Adiemus van Jenkins en I'll Be There For You van The Rembrandts. Dirigenten: John 

Lofthouse en Ian Webb-Taylor Begeleiders: Ian Webb-Taylor en Helen Purchase   De 

toegang is gratis.  

 
Startzondag 

Met allerlei zonnige herinneringen kunnen we het nieuwe seizoen weer beginnen. Om dit 

met elkaar te markeren komen wij bij elkaar op de Startzondag! Dit jaar houden we deze op 

zondag 9 september om 10.00 uur. Het is een openluchtdienst, maar we beginnen in de 

Oude Jeroenskerk. We maken kennis met ons nieuwe jaarthema 'Ervaar de ruimte'. Ds. 

Petra, ds. Simon, ds. Janneke, kerkelijk werker Jorine en jeugdwerker Peter zullen 

voorgaan in deze viering. Daarnaast zorgen Jaco van Leeuwen, Delight en het Delight-

gelegenheidskoor voor de muzikale invulling. Na de dienst is er voor jong én oud een 

thematische Vossenjacht in Noordwijk Binnen. De achterblijvers kunnen alvast gezellig 

een kopje koffie drinken. Na afloop van de Vossenjacht lunchen we met elkaar. Graag 

vragen wij jullie of je naast je goede humeur ook eten voor de lunch willen meebrengen.  

 

Delight-gelegenheidskoor tijdens Startzondag 

Delight zal tijdens de Startzondagviering spelen en prachtige liederen ten gehore brengen. 

Wil jij voor deze keer met Delight meezingen en/of -musiceren? Dat kan in hun 

gelegenheidskoor! Kom op zondag 2 september 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur naar de 

Vinkenhof, oefen met hen mee én treed samen met hen op tijdens de Startzondag. Alle 

leeftijden zijn welkom!! Graag per e-mail (startzondag@delightnoordwijk.nl) opgeven. 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:startzondag@delightnoordwijk.nl


 

 

 

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk voor deze gezamenlijke viering  

met de gemeenschap rond de Buurtkerk   

Op zondag 22 juli 2018 

Vijfde zondag van de zomer 
 

 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

Preludium 

   Aansteken van de kaarsen  

 

Welkom en mededelingen 

 

                                       Gemeente gaat staan   

                                   

Zingen morgenlied 971 : 1, 2 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V. die trouw is tot in eeuwigheid 

G.  en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

V:  Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze  

      Vader, en van onze Heer Jezus Christus, door de  

      Heilige Geest.  

G: Amen 

  

Drempelgebed  

  

V: Barmhartige God, 

Gij die omziet naar uw volk 

en zoekt wat verloren is geraakt, 

Gij die bevrijdt 

wie in duisternis gevangen zit, 

wij komen tot U. 

Zie ons aan zoals wij zijn: 

vol van onszelf 

met de last van het leven 

op onze schouders. 

Vergeef ons, Heer en help ons om de dingen  

die niet goed zijn los te laten. 

Maak ons tot uw mensen, 

vol van genade. 

Open ons naar U  

en naar elkaar, 

naar uw toekomst. 

Amen             

 

                                      Gemeente gaat zitten   

 

 Zingen lied 971 : 3 

 

 

… MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

 

Gebed om ontferming 

 

Aansluitend zingen wij lied 299e 

 

De tien woorden: Deut: 5 : 1 – 21 

 

Zingen lied 321 : 1, 2, 3 

 

RONDOM HET WOORD 

  

Gebed bij de opening van de schriften 

 

Schriftlezing Jeremia 23 : 1 - 6 

 

Zingen Lied 23 c : 1, 2, 3 

 

Schriftlezing  Marcus 6 : 30 - 44 

 

Zingen Lied 23 c : 4, 5 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen Lied 272 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden  

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

                                           Gemeente gaat staan  

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 981 

 

Heenzending en zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium  

 


