
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: 

Bas van Beek 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Mevr. M. Lindhout-van der 

Niet, Beyaert 62 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

i.v.m. Herfstvakantie 

Bloemengroet: 

Mevr. Vink-v.d. Zwart, 

Woon-Zorgcentrum Jeroen 

kamer 229  

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconaat: 

    Bloemengroet 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Mevr. J.C. de Klerk 

Pianist: Gert Binnendijk 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Informatie: www.pkn-noordwijk.nl of 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 

 

 

 

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 

 

Liedavond 

Op dinsdagavond 13 november is er een liedavond over liederen van Huub Oosterhuis en 

Willem Barnard. Aanvang 20.00 uur in De Vinkenhof. Als u het leuk vindt om u te 

verdiepen in de teksten en melodieën van deze liederen en graag zingt, dan is deze avond 

echt iets voor u. De leiding ligt in handen van cantor-organist Jaco van Leeuwen en ds. 

Simon Dingemanse. Aanmelding is handig bij simondingemanse@gmail.com 

 

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:simondingemanse@gmail.com
mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:mailing@pkn-noordwijk.nl
mailto:zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl


             

Orde van dienst Buurtkerk 
 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: Psalm 19: 1 en 3 

 

Moment van inkeer, onze hulp en groet 

 

Gebed op de drempel 

 

Psalm 19: 4  

 

Iedereen gaat zitten 

 

Kyriëgebed, gevolgd door gezongen “kyrië” 

 

Lied 838: 2 en 3 

 

Genadeverkondiging 

 

Lied 838: 1 en 4 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Opmaat voor de kindernevendienst  

 

De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen 

lichtjes mee vanuit de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Woord in ons midden 

 

Eerste schriftlezing Numeri 11: 24 - 29 

 

Lied 834:  1, 2 en 3 

 

Tweede schriftlezing Markus: 9: 38 - 50 

 

Lied 802: 4, 5 en 6 

 

Preek 

 

Lied 943: 1, 2, 3 en 5 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling 

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en 

de jongste kinderen kunnen opgehaald worden uit de 

oppasdienst 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Iedereen gaat staan  

 
Slotlied 755: 1 en 2 
 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 



 
 

 

ORDE VAN DIENST 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018 

 

Vijfde zondag van de herfst,                    

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Kleur: groen (hoop op de nieuwe 

schepping)  

 

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium  

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed:  

Lied 146a:1,3,7 – Laat ons nu vrolijk zingen…   

Korte stilte… 

Groet en bemoediging:  

Vg. De Heer zij met u      

G.   Ook met u zij de Heer 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer   

G.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid   

G.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld,  

afgesloten met lied 1003 – Stil is de straat overal… 

beurtzang: vg. vs. 1,2; vr. vs. 3; m. vs. 4; allen vs. 5 

refrein steeds door allen  

 

Lezing bij psalm 96 (Karel Eykman) 

 

Als hij God is 

is hij dat niet als verdediger van ons eigen volk eerst. 

Hij is er evengoed voor alle volken. 

Als hij God is 

is hij dat niet als beschermer van eigen geloof 

tegen de buitenwereld. 

Hij is er evengoed voor heel de wereld. 

Als hij God is 

is hij dat niet voor de gezellige vriendenkring  

van ons soort mensen. 

Hij is er evengoed voor alle mensen. 

Als hij God is 

is hij dat niet in hoogstpersoonlijk innerlijk beleven 

diep in je hart. 

Hij is evengoed het hart van heel de mensheid. 

Laat dat dan ook horen tot de einden der aarde.  

Laat het zien tot in de uithoeken van de wereld. 

 

 

 

 

 

Loflied: Lied 96a:1,2,3 – Zing een nieuw lied… 

Beurtzang: vg. refrein; allen: vers 1,2,3 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen 

ruimte gaan 

 

Profetenlezing: Jesaja 29:18-24     

 

Zingen: Lied 316 – Het woord dat u ten leven riep… 

 

Evangelielezing: Marcus 10:32-45 

    

Gezongen lofprijzing: lied 339a – U komt de lof…  

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 1001 –De wijze woorden… 

 

De kinderen komen weer bij ons zitten… 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, 

stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied met de kinderen: Lied 782 –  

Het koninkrijk is voor een kind… 

 

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium 

 

Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, 

thee en limonade in het koor! 

 

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 te beluisteren op kerkomroep.nl. 

 

 

 

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