
Vredeszondag 

Oecumenische 

vieringen 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Met muzikale medewerking 

van Maria ter Zee koor  

o.l.v. Mart Binnendijk 

Voorgangers: 

10.00 uur Voorgangers: 

Ds. Simon Dingemanse en 

mevr. Esther Steenvoorden 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: 

Bas van Beek 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Dhr. en mevr. Dekker-

Hoofd, 

Piet Heinstraat 75 

 

Oude Jeroenskerk: 
Geen dienst 

 

RK St Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

Pastoor Theo Blokland en 

ds. Petra van der Burg  

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Vredeswerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. J. Woltinge, Zwolle 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

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 

 

Pastoraat 

 

 

 

 

 

Terugblik Startzondag 

De startzondag-commissie, bestaande uit Annemarie Boelema, Mirjam Varkevisser, 

Lisanne Barnhoorn, Peter v.d. Beek en Peter Barnhoorn, kijkt terug op een mooie en 

geslaagde startzondag. Iedereen die meegewerkt heeft aan zowel de dienst als de 

activiteiten hartelijk dank! Op de Facebooksite en de website van de kerk zijn foto’s te zien 

en de hele startdienst is met beeld terug te kijken via www.kerkomroep.nl 

 

Doopdienst 

Op zondag 30 september zal in de Buurtkerk de doop worden bediend aan Anna Martina 

Elisabeth Cornelia Hoek. Anna is de dochter van Ronald en Melanie Hoek en het zusje van 

Daan en Bram. We zijn blij dat we samen met dit gezin mogen vieren hoe God van 

kleinsafaan met ons meegaat op onze reis door het leven. We wensen hen geluk en 

vreugde. 

 

Christelijke meditatie 

Op woensdag 19 september a.s. bent u van 19.45 - 21.15 uur van harte welkom in de 

Vinkenhof voor de christelijke meditatie. Tijd voor rust, stilte en aandachtig luisteren. Tijd 

om weer in harmonie te komen met jezelf, met God en met zijn schepping. Opgave 

Marjanne Sipma sipma85@hetnet.nl 

 

Uitnodiging vanuit de Diaconie. 

Dinsdag 2 oktober  komt Aron Gooris een film vertonen in de Vinkenhof over het leven 

van vluchtelingen in Oeganda. Aanvang: 19.30 uur, inloop  koffie en thee vanaf 19.15 uur. 

Film duurt 30 minuten, waarna  we nog even kunnen napraten. Verdere informatie in de 

komende Kerkwijzer. 

 

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 

twee bezorgers bijkomen! Wie wil een handje toesteken? Graag een telefoontje of mail 

naar 2015.sanneke@gmail.com. Telefoon:  3616526 

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:sipma85@hetnet.nl
mailto:2015.sanneke@gmail.com


 

 

 

 

 

 


