
Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Mevr. Jorine de Klerk 

Ouderling van Dienst: 

Ruud Vink 

Pianist: 

Gert Binnendijk 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

i.v.m. Herfstvakantie 

 

Bloemengroet: 

Dhr. C. van Duin, Woon-

Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak kamer A216 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Paula Carstens 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr. Lindhout, Hogeweg 73 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e  

Diaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

    Hervormingsdag 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
ZWO-zondag 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon  

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer  

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

ZONDAGSBRIEF 
                                                                 Jaargang 17 – nummer 42 – 28 oktober 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 

 

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 

 

Collecte Najaarszendingsweek  4 november 2018 

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië 

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. 

De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het 

gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de 

inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Nienke Pruiksma 

is door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt lessen en cursussen en draagt  

bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in 

Brazilië.  

 

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 
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Orde van dienst Buurtkerk 28 oktober 2018 
 

      VOORBEREIDING 

 

 Welkom en mededelingen 

 

       Iedereen gaat staan 

 

 Intochtslied: psalm 13a :1,2 

 

 Moment van inkeer, onze hulp en drempelgebed 

 

        V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

        A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

        V: Wij verlangen naar rust God :  

              in ons lichaam, in ons hart en in onze ziel; 

        A: Zie naar uw mensen om in een wereld vol onrust 

        V:  Uw Zoon laat ons de weg naar zien naar het leven,  

              een leven in vrede  

        A: Leer ons hem te volgen in zachtmoedigheid en   

             nederigheid. 

Doe ons zo op adem komen.  

Amen    

 

 Psalm 13 a: 3 

 

       Iedereen gaat zitten 

 

 Kyriëgebed, gevolgd door gezongen Kyrië 

 

 Glorialied: 212: 1 t/m 5  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

 Zondagsgebed 

 

 Het Woord in ons midden 

 

 Eerste Schriftlezing: Zacharia  9: 9-12 ( NBV) 

 

 Lied: 438: 1,2,4 

 

 Tweede Schriftlezing: Matt. 11: 20-30 ( NBV) 

 

 Lied : 315, 1,2 

 

 Verkondiging 

 

 Lied: 992: 1,2,3,4 

 

 Dankgebed, voorbeden ,stil gebed en Onze Vader 

 

 Inzameling 

 

       De jongste kinderen kunnen opgehaald worden uit de  

       oppasdienst 

 

       WEGZENDING EN ZEGEN 

 

 Iedereen gaat staan 

 

 Slotlied: 908:13,7 

 

 Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

                                                                  

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk op zondag 28 oktober 2018 

Zesde zondag van de herfst 
 

Aan deze dienst verleent het Protestants Kerkkoor o.l.v. Jaco en Regina van Leeuwen muzikale medewerking 

 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

 Preludium:  Voluntary in G - John Stanley (1712-1786) 

 Adagio – Allegro 

    Aansteken van de kaarsen  
Welkom en mededelingen 

                                                   Gemeente gaat staan 

 

Zingen morgenlied 209:   koor 1,  allen 2, 3 

     

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V. die trouw is tot in eeuwigheid 

G.  en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

V:  Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze 

Vader, 

       en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest.  

G: Amen 

  

Drempelgebed  

  

V: Barmhartige God, 

Gij die omziet naar uw volk 

en zoekt wat verloren is geraakt, 

Gij die bevrijdt 

wie in duisternis gevangen zit, 

wij komen tot U. 

Zie ons aan zoals wij zijn: 

vol van onszelf 

met de last van het leven 

op onze schouders. 

Vergeef ons, Heer en help ons om de dingen  

die niet goed zijn los te laten. 

Maak ons tot uw mensen, 

vol van genade. 

Op weg naar uw toekomst.  

Amen 

 

                                             Gemeente gaat zitten 

  

Zingen Psalm 130 : 1, 2, 3  

 

… MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

Gebed om ontferming 

Aansluitend zingt het koor Ehre sei Gott in der Höhe  

(uit Deutsche Messe )    - F. Schubert (1797-1828) 

 

Leefregel Leviticus 23 : 1 – 4 

 

Zingen Lied 119 b (alleen refrein, 2 x) 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Opmaat 

 

Gebed bij de opening van de schriften 

 

Schriftlezing Psalm 13 

 

Zingen Psalm 13b   koor: refrein (herhaling door allen) 

                                  voorzang: koor    refrein: allen 

 

Schriftlezing  Marcus 10 : 46 – 52  

 

Zingen lied 182: koor 1,  3, 

   allen:  2,       4 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Koorzang: Dankt, dankt nu allen God  
tekst: Lied 704   muziek: J.S. Bach (1685-1750) 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden  

Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

                                              Gemeente gaat staan  

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 909 

 

Heenzending en zegen  

g: gezongen Amen  

 

                                              Doven van de kaarsen 

 

Postludium: Toccata - David Bednall (*1979) 


