
Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Joke van Ommen 

Organist: 

Chris Faddegon 
 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 
 

Bloemengroet: 

Mevr. E. Schild-van der 

Deijl, Woon-Zorgcentrum 

Groot Hoogwaak kamer 

A204 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Jeugdkapel in Jobshuis: 

Groep 8 t/m 16 jaar 
 

Bloemengroet: 

Dhr. Jaap v.d. Niet, 

Egbert de Grootstraat 34 
 

Vesper 19:00 uur 
m.m.v. het Vesperkoor 

o.l.v. Arjan de Vos 

Voorganger: 

Ds. W. Hollart 

Ouderling van Dienst: 

Margriet van Duin 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Kerk in Actie: 

    Werelddiaconaat 

    Wereldvoedseldag 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Ad van Houwelingen 

Organist: Bas van Beek 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

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 
 

 

 

 

 

 

Jeugdkapel 

Vanmorgen is er in de Oude Jeroenskerk een Jeugdkapel-viering voor onze tieners. In het 

Jobshuis duiken zij, onder leiding van Jitske Stafleu, tijdens de dienst de Bijbel in. Met 

elkaar gaan zij, middels een verdiepende quiz, hun Bijbelkennis testen. 
 

Collecte Werelddiaconaat ‘Leven van visserij in Nepal’ 

In de bergachtige Rukum-regio in Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. 

Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch 

ondervoed.  In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. 

Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen 

met partnernerorganisatie UMN helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te 

vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt hen ook 

bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze 

trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten. Dankzij deze 

ondersteuning stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar 

door voldoende voedsel kopen.  
 

Bericht van de Diaconie 

U heeft ongetwijfeld allemaal gehoord van de vreselijke ramp die Sulawesi zo geteisterd 

heeft. Door gebed en door bij te dragen aan de landelijke inzamelingsactie kunnen we met 

elkaar het volk van Sulawesi helpen om het land weer op te bouwen. De Diaconie heeft 

tijdens de vergadering van dinsdag 2 oktober 2018 besloten om bij te dragen aan noodhulp 

voor de slachtoffers van deze ramp. Daarvoor werd een bedrag van € 1.000,-- overgemaakt 

aan Kerk in Actie. De Diaconie roept de gemeenteleden op om ook bij te dragen. Dat kan 

uiteraard op rekening 555 voor de nationale inzamelingsactie maar kan ook rechtstreeks 

naar Kerk in Actie op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 maar kan uiteraard ook via de 

plaatselijke Diaconie op rekening NL60 RABO 0346 811 708 
 

Gesprekskring 

Op maandagavond 15 oktober is er weer een bijeenkomst van de gesprekskring 

Geloven@home. Aanvang 20.00 uur. Dit keer bij Janne Bakkenes, Jan van 

Heusdenstraat 4. Hartelijk welkom! 
 

Filmhuisavond 

Op woensdagavond 31 oktober is de eerste filmhuisavond in de Vinkenhof met de film 

Troubled Water. Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie//thee vanaf 19.30 uur. Napraten bij 

een glaasje wijn of sap. Zegt het voort en neem gerust iemand mee. Aanmelding is handig 

bij Simon Dingemanse  simondingemanse@gmail.com 

 

Cees den Heyer in Leerhuis Noordwijk 

De eminente oud-hoogleraar Cees den Heyer spreekt donderdag 18 oktober in het Leerhuis 

Noordwijk over : "Jezus, een mensenleven". 20.00 - 22.00 uur in het gebouw van de 

basisschool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22, Entree: € 7.   

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


 

Welkom in de Oude Jeroenskerk 

voor de viering van de 4
e
 zondag van de herfst 

op zondag 14 oktober 2018 

van de protestantse wijkgemeente Noordwijk 
 

Preludium 

Pastorale van W.B. Haynes (1859-1900) 

Koraalvoorspel (melodie lied 283) van C. Piutti 

(1846-1902)  

Koraalvoorspel van W. Vogel (1920-2010)  

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 

Woord van welkom 

 

Gemeente gaat staan 

 

Morgenlied  lied 283: 1 t/m 5  

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 
 

Gemeente gaat zitten 

 

Kyrie  Kyrie 301 a (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 146c: 1, 5, 6 

 

Met de kinderen 

 

Lied met de kinderen  Lied 784 

 

RONDOM DE SCHRIFTEN 

 

Gebed van de zondag 

 

Eerste lezing  Deutronomium 15: 1 - 11

  

 

Antwoordlied  psalm 119: 62, 63 

 

Tweede lezing  Marcus 10: 17 - 31 

 

Antwoordlied  Lied 816: 1, 2, 4  

 

Preek 

 

Geloofslied  Lied 324: 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

DIENST AAN DE WERELD 

 

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Gebed des Heren  
g. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

    Uw naam worde geheiligd, 

    Uw koninkrijk kome, 

    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

    Geef ons heden ons dagelijks brood, 

    en vergeef ons onze schulden, 

    zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

    en leid ons niet in verzoeking, 

    maar verlos ons van de boze, 

    Want van u is het koninkrijk 

    en de kracht en de heerlijkheid, 

    in eeuwigheid. Amen. 

 

Gaven delen  
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Gemeente gaat staan 

 

Slotlied   Lied 838: 1, 2 

 

Heenzending en zegen 

 

Beaming 

 

Postludium 

God in de hoog' alleen zij eer van J.M. Bach 

(1648-1694) 

 


