
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Jan van Duin 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. van der Meulen-

Noppe, Groot Hoogwaak 25 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

Bloemengroet: 

Mw. Joke Bechtum-Zwart, 

Susanna van Ettenstraat 7 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie: 

     Diaconaal Havenproject, 

     Rotterdam 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Hr. C. van Vliet 

Pianist: Gert Binnendijk 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. T.G. v.d. Linden, 

Zandvoort 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  
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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 

 

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 

Buurtkerk. 

Volgende week is er weer 

kindernevendienst in beide kerken.  

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. 

 
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!! Per e-mail ( startzondag@delightnoordwijk.nl) opgeven is fijn, 

maar niet noodzakelijk. 

 

Startzondag 9 september Speciale en extra uitzending KerkTV en kijken op grootscherm in 

Groot Hoogwaak 

Normaal gesproken zou er bij een kerkdienst in/rondom de Oude Jeroenskerk geen 

beelduitzending van KerkTV zijn. Voor deze speciale gelegenheid is er een uitzondering en 

wordt de startdienst geheel uitgezonden via KerkTV en is te bekijken o.a. via 

www.kerkomroep.nl. Om ook de mensen in en rondom Woon-Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak de start van het seizoen mee te laten beleven is er 9 september een extra 

bijeenkomst in de Recreanette waar de startdienst live kan worden bekeken op het grote 

scherm. Ook hier is er net als in de Oude Jeroenskerk om 9:45 uur al koffie! Op deze 

manier is iedereen met elkaar verbonden rondom de start van het nieuwe seizoen. Naast 

deze extra bijeenkomst gaat ook de reguliere bijeenkomst op 2 september gewoon door! 

 

 “80 jaar Kerkkoor” 

Dinsdag 28 augustus 20.00 uur start in de Vinkenhof de repetitie weer van het Kerkkoor. 

De volgende repetities daarna zijn op maandagavond de normale repetitieavond. 

We repeteren vanaf nu voor ons jubileumconcert op 12 oktober “80 jaar Kerkkoor” 

Wilt u meezingen? Kom naar de Vinkenhof en wordt lid van ons gezellige koor, 

 

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


PROTESTANTSEGEMEENTE NOORDWIJK 

 
Orde van dienst zondag 26 augustus 2018,  

Tiende zondag van de zomer  Buurtkerk 

Kleur: Groen 

 

Preludium: Fughetta in G en C    J. Pachelbell 

                     Fughetta in G              J.S. Bach 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied – psalm van de zondag:  

Lied 65:1,5 – De stilte zingt U toe…    

 

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… 

 

Zingen: lied 221 – Zo vriendelijk en veilig… 

 

(Gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met  

lied 301h  1x vg.  1x allen 

 

Glorialied: lied 713:1,3,5 – Wij moeten Gode zingen…  

 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan…  

 

Profetenlezing: 2 Koningen 4:42-44 

 

Zingen antwoordpsalm: Lied 910:1,3– Soms groet… 

 

Evangelielezing: Marcus 6:45-53 

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 

 

 

 

 

De kinderen komen terug… 

Zingen: Lied 224 (canon) 

 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader   

 

Inzameling van de gaven  

 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Soms is er… (m. Psalm 116; t. onbekend) 

 

Soms is er in de wolken iets van God, 

iets wonderlijks, als door zijn hand geschreven, 

een regenboog –dat Hij behoedt ons leven. 

Soms is er in de wolken iets van God. 

 

Soms is er in ons leven iets van God, 

soms komen wij tot onverwachte dingen 

en lopen dan als kind’ren blij te zingen. 

Soms is er in ons leven iets van God. 

 

Soms is er in de wereld iets van God, 

iets onverwachts – als mensen vrede sluiten, 

elkaar tot hulp en niemand staat er buiten. 

Soms is er in de wereld iets van God. 

 

Soms is er in de stilte iets van God, 

Alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken, 

in angst en zorg  - je zult dan niet bezwijken. 

Soms is er in de stilte iets van God. 

 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium: Fuga in Bes   Maurice Greene 

 

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 

http://www.pkn-noordwijk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in de Oude Jeroenskerk 

voor de viering van de 10
e
 zondag van de zomer 

op zondag 26 augustus 2018 

van de protestantse wijkgemeente Noordwijk 
 

 
Preludium Psalm 84 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Woord van welkom 

 

gemeente gaat staan 

Psalm van de zondag  Psalm 84: 1, 2 

 

Stilte 

 

Groet  
v. De Heer zij met u. 

g. ook met u zij de Heer 

 

Bemoediging 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

    Amen. 

 

gemeente gaat zitten 

 

Kyrie  Kyrie 301 e (na elke intentie) 

 

Gloria 
v. Eer aan God in de hoogste hemel 

    en vrede op aarde voor alle mensen 

    die hij liefheeft. 

g. glorialied  lied 305: 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDOM DE SCHRIFTEN 

 

Gebed van de zondag 

 

Eerste lezing  2 Koningen 4: 42 – 44 

 

Antwoordlied  lied 995: 1, 2 

 

Tweede lezing  Marcus 8: 1 – 21, afgewisseld 

met het zingen van lied 145a 

Marcus 8: 1 – 9 

Marcus 8: 10 – 13 

Marcus 8: 14 - 21 

 

Afgewisseld met het zingen van lied 145a 

 

Preek 

 

Geloofslied  lied 390: 1, 2, 3, 4, 5 

 

DIENST AAN DE WERELD 

 

Voorbede  

 

Gaven delen  
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

gemeente gaat staan 

Slotlied lied 422: 1, 2, 3 

 

Heenzending en zegen 

 

Beaming 

 

Postludium Fuga in F grote Terts BuxWV 145   

Dietrich Buxtehude * rond 1637 - +1707 


