
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorgangers: 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. J. Woltinge, Zwolle 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist: 

Jan van Duin 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Jeugdkapel 

 

Bloemengroet: 

Mevr. v.d. Voet-v.d. Niet, 

Golfbaan 74 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Familie Ouwehand, 

Zwarteweg 36 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
Doopdienst 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jan van Duin 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 37 – 23 september 2018 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

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. 

 

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. We nodigen u van harte uit om deze film samen met ons te komen 

bekijken! 

 

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 

 

Berichten per E-mail 

Regelmatig wordt er een mailing verzonden per E-mail, bijvoorbeeld over speciale 

kerkdiensten. Als u deze E-mail-berichten ook wilt ontvangen kunt u zich aanmelden. 

Stuur een E-mail naar mailing@pkn-noordwijk.nl waarin u de Protestantse Gemeente 

Noordwijk toestemming geeft uw E-mailadres te gebruiken om u te informeren over 

kerkelijke activiteiten. In de E-mail ook graag uw adres en geboortedatum vermelden.  

 

Zondagsbrief per E-mail ontvangen 

Aanmelden: Mail ‘Zondagsbrief start’; Afmelden: Mail ‘Zondagsbrief  

Stop’ naar zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:2015.sanneke@gmail.com
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl
mailto:zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl


  

Zondag 23 september 2018  18e na Pinksteren  1
e
 van de herfst 

Buurtkerk 

Voorganger: ds. J. Woltinge (uit Zwolle) 
  

 

Orgelspel 

 

Welkom en enkele mededelingen door ouderling van 

dienst  

 

Gemeente gaat staan 

 

Psalm van de zondag: Lb/ Ps.121:1,2    

                                    Ik sla mijn ogen op en zie  

 

Moment van inkeer 

v: Onze hulp: in de naam van de Heer … … 

v: en op de drempel van de dienst bidden wij: ... ... Amen 

 

Vervolg Psalm van de zondag: Lb/ Ps.121: 4   

                                      De Heer zal u steeds gadeslaan,  

Gemeente gaat zitten 

 

Kyrië en Gloria 

 

Kyrië: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor 

de nood van de wereld: 

1
e
 gebedsintentie: … 

… en wij roepen: 

zingen: Lb 413: 3 [regel 1]  Heer, ontferm U over ons 

 

2
e
 gebedsintentie: … 

… bidden wij tot U: 

zingen: Lb 413: 3 [regel 1]  Heer, ontferm U over ons 

 

3
e
 gebedsintentie: … 

… bidden wij tot U: 

zingen: Lb 413: 3 [regel 1]  Heer, ontferm U over ons 

 

afsluitend gebed: … 

… bidden wij tot U: 

zingen: Lb 413: 3 [geheel]  Heer, ontferm U over ons 

 

Gloria: En laten wij de Naam van de Heer prijzen,  

             want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  

zingen: Lb 413: 1,2  Grote wij loven U God. 

 

 

Dienst van de Schriften 

 

Gebed van de zondag  

 

Met de kinderen: Opmaat voor de kindernevendienst  

 

De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen lichtjes 

mee vanuit de kerk 

 

 

 

Lezing EERSTE TESTAMENT: Deuteronomium 6:4-9, 

20-25  [NBV] 

 

Zingen: Lb 119a [geheel]      Uw woord omvat mijn leven 

 

Lezing NIEUWE TESTAMENT:  Markus 9:30-37 

info over de Mensenzoon 

lezen: Markus 9:30-37   [Monshouwer-vertaling] 

 

Zingen: Lb 601:1,2   Licht dat ons aanstoot 

 

En hier hebben de lezingen een einde! 

 

Lofprijzing zingen: Lb 601:3   

                                Alles zal zwichten en verwaaien    

 

Uitleg en verkondiging  

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Zingen: Lb 1001 [geheel]    

                  De wijze woorden en het groot vertoon 

 

  Gebeden en Gaven 

 

Voorop zingen: Lb 568a - Ubi caritas   [3x zingen] 

vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Dankgebed, voorbeden 

 

Afsluitend zingen: Lb 568a - Ubi caritas   [1x zingen] 

 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Iinzameling van de gaven 

 

De kinderen komen terug / kleinste kinderen kunnen 

opgehaald worden uit de oppas 

 

Slotlied: Lb 981  [geheel]    

                                 Zolang er mensen zijn op aarde 

 

Wegzending en zegen 

Gemeente: Amen 



 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk  

Op zondag 23 september 2018, eerste zondag van de herfst 

Dienst van Schrift en Tafel  
 

Preludium  
      

 Aansteken van de kaarsen  

 
Welkom en mededelingen 

       

 Gemeente gaat staan 

 

Zingen: lied 280: 1, 4, 5, 6 

 

Bemoediging en groet en drempelgebed 

 

Zingen: lied 131 

 

            Gemeente gaat zitten   

 

Inleiding op de viering 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

Opmaat gevolgd door Lied 20 uit AWN I 

 

Laat de kindren tot mij komen, 

alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van mijn rijk, 

staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 

 

Laat de mensen tot mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij mij binnen lopen. 

 
Schriftlezing Marcus 9: 30 - 37 

 

Zingen: lied 836 : 1, 2, 3 

 

Schriftlezing Jac 3: 16 – 4 : 6 

Zingen : lied 863: 4, 5 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen: lied 841 

 

IM gevolgd door lied 961 2 x 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Inzameling van de gaven :     1
e
  collecte: Diakonie 

            2
e
  collecte: Kerk 

 

Zingen: lied 385 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 

 

V… (vervolg tafelgebed)......  en zingen U toe 

 

Zingen: lied 906: 2 

 

Gebed om de Heilige Geest  

V. ...... en in uw naam de mensen zullen dienen.  

 

Zingen: lied 906: 5, 6 

 

Voorbeden, stil gebed gevolgd door Onze Vader 

 

Vredeswens 

 

Het breken van het brood en het inschenken van de wijn 

 

Zingen: lied 906: 7, 8 
 

Tijdens de rondgang zingen wij lied 1014 

 

Dankzegging 

                                                    Gemeente gaat staan  

 

Zingen: slotlied 991: 1, 2, 3, 6, 7 

 

Heenzending en zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

 

Postludium 

 


