1e Advent

Buurtkerk:
Kliederkerk
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Pianisten: Anita Minnema
en Michiel van Essen
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. J. Brouwer-v.d.
Meulen, Schapedel 6

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. den Houting,
Woon-Zorgcentrum Jeroen
Kamer 415
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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
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!!!
Ruimte maken voor het kind
In de advent- en kersttijd maken wij ruimte voor de komst van het kerstkind. Peter van der
Beek, Jorine de Klerk, Simon Dingemanse, Petra van der Beek en Janneke Nijboer hebben
voor 4 weken teksten bij elkaar gezocht. Elke zondag wordt er een nieuw tekstboekje
meegegeven ter bezinning op deze bijzondere tijd van het jaar. Veel inspiratie!
Kerstmaaltijd
U kunt zich nog aanmelden voor de kerstmaaltijd van de
Diaconie in Hotels van Oranje op 11 December 2018.

WZC Groot Hoogwaak:
10.00 uur: KerkTV

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie
2e Plaatselijke Kerk:
Missionair Werk
3e Jeugdwerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:

Diaconaal Project Jetty
Vandaag 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.
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.

Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Jan van Duin

Maandag 10 december wordt er weer een kerstkransworkshop gehouden
vanaf 19:30 in de Ichthuskerk. Houtkrocht 2 2201 PJ Noordwijk Kosten €
25,-

Oude Jeroenskerk:

Intekenlijst ligt in de kerk bij de koffietafel.

10.00 uur Voorganger:
Ds. H.E.J. v.d. Laan,
Valkenburg
Organist: Jaco v Leeuwen

Vesper:
19:00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse

Namens Werkgroep Diaconaal Project Jetty
Oude Jeroenskerk
Cobie Dekker
wpdekker@ziggo.nl
071-3620546

Buurtkerk
Janneke Marijs
j.marijs@kpnplanet.nl
071-3616807

Geef licht!
Kliederkerk, viering van de 1e advents zondag
2 december 2018, Buurtkerk
Welkom

Samen zingen
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,
een wereld waar het licht is.

Groeten van God
Samen zingen
Lied 454: 1, 2
Evangelische liedbundel
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’!
Aansteken van de 1e adventskaars
Over het thema

Geef licht!

Aan de slag
In de kerk kun je van alles gaan doen, maar ook
buiten!
In de tuin van het Windkrachthuis kun je een
labyrint in de vorm van een spiraal lopen.
Voor de kerk in de Hoofdstraat kun je meedoen aan
een bijzondere estafette.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede is.
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
Aan de slag
Muziek
Danken en bidden
Onze Vader

Lied 371: 1, 2, 3

Muziek
Collecte
Verhaal

naar Matteüs 25: 1 – 13
Slotlied
Zegen

Lied 444: 1, 2, 4

ORDE VAN DIENST
ZONDAG 2 DECEMBER 2018

Profetenlezing: Zacharia 14:4-9
Zingen: Lied 756:1-6 – Laat komen, Heer, uw rijk…

Eerste zondag van Advent,
Oude Jeroenskerk Noordwijk
Kleur: paars (inkeer en soberheid)

Brieflezing: Openbaring 8
Evangelielezing: Lucas 21:25-31
Zingen: Lied 437

Voorganger: ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
Preludium: a) Nun komm, der Heiden Heiland Anonymus (17e eeuw)
b) Nun komm, der Heiden Heiland - Johann
Sebastian Bach (1685-1750)

Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 462 – Zal er ooit een dag van vrede…
De kinderen komen terug…
Evt. lied met de kinderen: Lied 461

Welkom en mededelingen door diaken van dienst

…DANKEND EN DELEND…

OP EN OVER DE DREMPEL…
Een van de kinderen steekt de eerste adventskaars en
de kaarsen op tafel aan
(gemeente gaat staan)
Gezongen drempelgebed: Lied 296 – Die de morgen
(voorzang en verzen door vg.; refr. door allen)

Moment van gedachtenis,
afgesloten met lied 961 (2x)
Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Korte stilte…

…OP WEG MET DE ZEGEN

Groet en bemoediging

Slotlied met de kinderen: Lied 452 –

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)

Als tussen licht en donker…

Wegzending en zegen gezongen AMEN
De kaarsen worden gedoofd…
Postludium: Toccata over 'Nun komm, der Heiden
Heiland' - Johann Th. Lemckert (*1940)

Psalm van de zondag:
Lied 25b – Houd mij in leven… (beurtzang vg-allen)
Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie,
thee en limonade in het koor!
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Stilstaan bij de nood van de wereld,
afgesloten met lied 1008 – Rechter in het licht…
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen
ruimte gaan

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.pknnoordwijk.nl raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl.

