
Gedenkzondag 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Annemarie Boelema, A. 

Rademakerstraat 28 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Jannie Schilperoord 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Spaanderman, de la 

Bassecourcaanstraat 49 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

    Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
1

e
 Advent 

Buurtkerk: 
Kliederkerk 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Pianisten: Anita Minnema 

en Michiel van Essen  

 

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 

 

Filmhuis a.s. woensdag: Le Havre! 

Op woensdag 28 november a.s. is de tweede filmavond in het filmhuis en dan wordt de 

film ‘Le Havre’ (2011, 93 min.) van Aki Kaurismäki vertoond. Marcel Marx heeft zijn 

oude zwerversleven vaarwel gezegd en probeert een huiselijk bestaan op te bouwen in Le 

Havre. Hij komt in contact met een Afrikaanse vluchteling en besluit zich over de jongen te 

ontfermen. Een prachtige en actuele film, met liefde en humor gemaakt, die de kijker aan 

het nadenken zet over zijn eigen gastvrijheid in een wereld waar miljoenen mensen op de 

vlucht zijn. De film heeft 15 prijzen gewonnen en op het Cannes Film Festival in 2011 won 

de film zowel de FIPRESCI prijs als de Jury Prijs, naast een Palme d’Or nominatie voor de 

regisseur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor een kopje koffie en thee. De film begint om 

20.00 uur en na de film is er gelegenheid tot napraten bij een glaasje sap of wijn en zullen 

in een kort praatje van max. vijf minuten nog enkele themalijnen van de film geschetst 

worden. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage naar eigen inzicht. Aanmelding is niet 

noodzakelijk maar wel handig i.v.m. de catering en de zaalinrichting. Dat kan tot de dag 

zelf bij Simon Dingemanse,  simondingemanse@gmail.com 

 

Noodklok voor het klimaat 

De protestantse Gemeente Noordwijk en de Parochie Sint Maarten in Noordwijk luiden 

zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat en wel van 11.58 - 

12.00 uur. Niet alleen in Noordwijk, maar door het hele land wordt op dit tijdstip letterlijk 

de noodklok geluid. In Noordwijk klinken de klokken van de Oude Jeroenskerk, de Sint 

Jeroenskerk en de kerk van Maria ter Zee en de Zeekapel. Zo wordt een stevig signaal 

gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Met dit signaal roepen 

burgers door heel Nederland minister Wiebes op om een koploper te zijn op de klimaattop 

in Polen. Het is immers twee minuten voor twaalf.  
 

Oproep Kindernevendienst materiaal Kerststukjes 

Op zondag 16 december gaan de kinderen van de Kindernevendienst traditiegetrouw 

Kerststukjes maken. Deze worden daarna verkocht voor het Kerk & Schoolproject. De 

afgelopen jaren zijn wij ingeteerd in onze voorraad. Hier zijn wij zo goed als doorheen! 

Wilt u ons weer helpen? In beide kerken staan dozen waar u uw oude kerstgoed in kwijt 

kunt: kerstballen en versiersels zijn van harte welkom! Eigen is alles wat op een kerststukje 

kan pronken welkom! Alvast héél hartelijk dank!!! 

 

Kliederkerk – Geef Licht! 

Zondag 2 december is er in de Buurtkerk een interactieve Kliederkerkdienst als start van de 

adventstijd. De dienst in de taal van het kind is bedoeld voor alle leeftijden. Dus ook 

iedereen van 12 jaar en ouder is zeer welkom! Het verhaal waar we mee gaan werken gaat 

over 10 bruidsmeisjes die met hun licht klaar staan om een bruidspaar binnen te halen op 

hun feest. We beginnen om 10 uur en de kerkdienst duurt ongeveer tot 11.30 uur. 

 

Diaconaal Project Jetty                                                                                                    

Vandaag en zondag  2 december kunnen de welbekende kruidnootjes gekocht worden.1 

voor €2,00 en 3 voor € 5,00 De kruidnootjes worden gefabriceerd  met en door een 

instelling van verstandelijke gehandicapten. Daarnaast verkopen we ansichtkaarten uit 

Noordwijk.1 voor €1,25 en 5 voor €5,00. Zaterdag 1 december en woensdag 5 december 

bieden we u aan om Sint en Piet langs te laten komen bij u thuis, voor € 20,00 per bezoek. 

U kunt bij onderstaand mailadres/telefoonnummer uw reservering opgeven. Cobie Dekker 

wpdekker@ziggo.nl 071-3620546 / Janneke Marijs j.marijs@kpnplanet.nl 071-3616807f 
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