
 

 

Startzondag 

Buurtkerk: 
Geen dienst 
 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Ds. Janneke Nijboer, ds. 

Petra van der Burg,  

ds. Simon Dingemanse, 

Jorine de Klerk en Peter 

v.d. Beek 

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 

Muziek: 

Delight, gelegenheidskoor 

en Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst / 

wel kinderactiviteiten 
 

Bloemengroet: 

Mevr. P.E.H. van de Est-

Dijksman, Grot Hoogwaak 

126 en Stefan Gooris, 

Zeereepstraat 1, Katwijk 

 

WZC Groot Hoogwaak: 

10.00 uur: KerkTV 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

     landeljk Jeugdwerk 

Koffiedrinken na de dienst 

 
Vesper 19:00 uur 
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Jaco van Leeuwen 

 

Volgende week: 
Vredeszondag 

Oecumenische diensten 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorgangers: 

Ds. Simon Dingemanse en 

mevr. Esther Steenvoorden 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
Geen dienst 

 

RK St Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorgangers: 

Pastoor Theo Blokland en 

ds. Petra van der Burg  
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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 

 

14 september Vrijwillligersavond 

Wij zijn erg blij met het werk dat u doet voor onze wijkgemeente! Daarom willen wij u en 

alle andere vrijwilligers die ook maar iets (1 minuut, of 1 uur of 10 uur of ........) voor onze 

wijkgemeente hebben gedaan als dankjewel 14 september een gezellige avond aanbieden. 

Meer informatie en de mogelijkheid voor opgave (voor 10 september): Kerkwijzer. 

 

Collecte voor landelijk jeugdwerk 

Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijk activiteiten te organiseren  

voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn belangrijk. Dat is wat 

JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en 

verantwoordelijke taak. Via de website Jop.nl zijn honderden materialen en ideeëndirect 

toegankelijk. Met uw bijdrage maakt u het JOP mogelijk meer materialen en trainingen te 

ontwikkelen. 

 

Diaconaal Project Jetty 

Vandaag met de Startzondag, willen we met het koffiedrinken, vanuit het Diaconaal project 

Jetty, de start maken met de verkoop van de ansichtkaarten ten bate van dit project. 

We verkopen de ansichtkaarten met mooie afbeeldingen gemaakt in Noordwijk voor € 1,25 

per stuk en 5 voor € 5,- 

 

Diaconale gift voor slachtoffers aarbeving Lombok 

Tijdens de vergadering van de Diaconie op dinsdag 4 september 2018 is besloten om bij te 

dragen aan noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving op Lombok en de slachtoffers 

van de watersnood in India. Voor beide rampen werd een bedrag van € 1.000,--

overgemaakt aan Kerk in Actie. De Diaconie roept de gemeenteleden op om ook bij te 

dragen. Dat kan rechtstreeks naar kerk in Actie op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 

maar kan uiteraard ook via de plaatselijke Diaconie op NL60 RABO 0346 811 708 

 

Doe mee – 15 september World Cleanup Day 

Zaterdag 15 september wordt de hele wereld opgeroepen om straatvuil op te ruimen. Dus 

ook u en jij! Deze opruimactie is bedoeld om iedereen meer bewust te maken van de 

groeiende plastic soep die in onze oceanen vervuilen en het leven van vogels en dieren in 

zee bedreigen. In samenwerking met Jutters Noordwijk sluit Windkracht 3pt0 van harte aan 

bij deze actie en roept ook u en jij op om mee te doen in Noordwijk. Zaterdag verzamelen 

wij om 10.00 uur bij de Vuurtoren van Noordwijk. Voor tassen en handschoenen wordt 

gezorgd. Een prikker of knijper moet je zelf meenemen. Na een uur jutten komen wij om 

11.00 uur weer samen bij de Vuurtoren. Wie dat wil kan nog een half uurtje aan de slag om 

een mooi kunstwerk te maken van wat je hebt gevonden. Om 11.30 uur is de actie voorbij. 

Meld je aan bij: juttersnoordwijk@gmail.com, of via het evenement op facebook 

 

Kerkwijzer 

We krijgen allemaal de Kerkwijzer één maal per maand netjes in de brievenbus gestoken, 

en daar zoek ik nu extra mensen voor. Voor wijk A, de Zuid, zou ik heel graag wat mensen 

willen hebben die een gedeelte van die wijk willen 'lopen'. Het is een grote wijk, dus als we 

hem in stukjes verdelen zou het neerkomen op ongeveer 10 adressen, dat lukt al als er nog 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:juttersnoordwijk@gmail.com


 

 

twee bezorgers 

bijkomen! Wie wil een 

handje toesteken? Graag 

een telefoontje of mail 

naar 

2015.sanneke@gmail.co

m. Telefoon:  3616526 

mailto:2015.sanneke@gmail.com
mailto:2015.sanneke@gmail.com

