
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Susanne Blok 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Mevr. K. Oliemans-Plug, 

Woon-Zorgcentrum Groot 

Hoowaak kamer A009 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. W. Dekker, Veldhoven  

Ouderling van Dienst: 

Gerleen Bosma 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Geen kindernevendienst 

 

Bloemengroet: 

Fam. Van Beek, 

Graaf Aalbrechtstraat 15 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Diaconie 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

3
e
 Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
 

Buurtkerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Janneke Nijboer 

Organist: Bas van Beek  

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Vesper: 
19:00 uur Voorganger: 

Ds.  W. Hollart 
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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 

 

Diaconie 

Volgende week zondag, 13 januari, is er een avondmaalsviering in de Buurtkerk. We 

vragen als diaconie aan u, om een levensmiddel mee te nemen naar de kerk voor de 

voedselbank. We delen brood en wijn en denken hierbij ook aan onze naaste. 

Boodschappenlijstje: 

Soep in blik/zak/pak  Groente in blik/pot 

Ontbijtgranen Oploskoffie/koffiepads  

Vlees/vis in blik Fruit in blik 

Olijf- of zonnebloemolie Jam- of appelstroop 

Ontbijtkoek Wasmiddel 

Liever geen rijst, pasta of thee 

Toiletartikelen mag maar heeft niet onze voorkeur / Geen alcohol aub 

 

Diaconaal Project Jetty 

De oliebollen en appelbeignets actie heeft € 464,95 opgebracht. Hartelijk dank dat u met 

zovelen de oliebollen en appelbeignets heeft besteld en hopelijk heeft u ervan genoten. 

Hartelijk dank ook aan oerbakker de Witt, die dag en nacht klaar stond om ze te bakken. 

 

Kinderoppas 

Voor de Buurtkerk zijn er genoeg vrijwilligers gevonden om de kinderoppas elke 

zondagmorgen te waarborgen. Binnenkort willen we van start gaan met een rooster, maar 

eerst hebben we nog speelgoed nodig dat geschikt is voor kinderen van 0-4 jaar. Hebben u 

en jij nog wat over, wil je dat dan in de komende zondagen voor de dienst afgeven in de 

consistorie? Eventueel kan het ook afgeleverd worden bij de pastorie, Oranje Nassaustraat 

34. 

 

Filmhuisavond 

30 januari 2019: filmhuisavond met de film Fill the void. Aanvang 20.00 uur in de 

Vinkenhof. U en jij kunnen zich vast aanmelden bij simondingemanse@gmail.com om 

deze bijzondere film mee te maken. 

 

Theateravond en avond over ‘Voltooid leven’ 

We maken u en jou vast attent op twee avonden in februari die zeer de moeite waard zijn. 

Woensdagavond 13 februari de theateravond met Kirsten Benschop in De Vinkenhof en op 

donderdagavond 21 februari de avond over 'Voltooid leven' op dezelfde locatie, met twee 

sprekers die ons helpen ons te bezinnen op dit ethische vraagstuk. Aanmelding voor beide 

avonden is al mogelijk bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com) 

 

Studieverlof 

ds. Simon Dingemanse heeft van 2 januari t/m 5 februari studieverlof en zal daarom weinig 

beschikbaar zijn voor het reguliere predikantswerk. Voor dringende gevallen in de eerste 

drie weken van januari kunt u contact opnemen met ds. Petra van der Burg. 
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ORDE VAN DIENST 

ZONDAG 6 JANUARI  2019 

Zondag Epifanie 

Buurtkerk Noordwijk 

 

 

Vg. ds.Simon Dingemanse   

Organist: Chris Faddegon 

 

Preludium  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Gezongen drempelgebed: Lied 275  

 

Korte gebedsstilte 

 

Groet en bemoediging  
Vg. De vrede van Christus zij met u allen, 

G.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,  

G.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

Zingen psalm van de zondag: Lied 72:1,4,6  

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed bij de nood van de wereld, 
afgesloten met het zingen van lied 299j:1,2 

 

en via een kort tussenspel uitlopend op het 

zingen van lied 299j:3,4 (als glorialied)  

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen die daarna op hun plek of 

achterin de kerk kunnen tekenen en kleuren 

 

Profetenlezing: Jesaja 60:1-6 
 

Zingen: Lied 600 

 

Evangelielezing: Matteüs 2:1-12  

   

Zingen: Lied 527 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 495:1,3,4 

 

(evt. zingen met de kinderen: 

Lied 520:1,2,3,4,5,6) 
 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden,  

stil gebed, Onze Vader (oec, versie) 

 

Inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 526:1,4 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium 

 

 

Welkom bij de ontmoeting rond 

koffie/thee/limonade achter in de kerk, 

ook om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 terug te zien en te luisteren op 

kerkomroep.nl 
                                    

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


 

 

 

Orde van de Eredienst in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. 

Zondag 6 januari 2019 - Epifanie 
 

 

Voorbereiding: 

 Preludium: 

Partita over ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ 

   -  Bert Matter (* 1937) 

 Welkom en mededelingen 

 Licht – een kind steekt de kaarsen op de avondmaalstafel aan 

Gemeente gaat staan  

 We zingen: Lied 72: 1 en 4 ‘Geef, Heer de koning uwe rechten’  

(hierna handdruk van de ouderling van dienst en plaatsnemen achter tafel) 

 Bemoediging en vredegroet 

 Drempelgebed 

 We zingen: Lied 72: 6 ‘Bloeie zijn naam in alle streken’ 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

 Smeekgebed voor de nood van de wereld, besloten met Lied 301-e 

 We zingen: Lied 487: 1 ‘Eer zij God in onze dagen’  

 De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 We zingen: Lied 520 ‘De wijzen’ 

 

Dienst van de schrift: 

 Gebed bij de opening 

 Lezing van Efeziërs 3:3-12 

 We zingen: Lied 517: 1 ‘Christus uit God geboren’  

 Lezing van Matteüs 2:1-12 

 We zingen: Lied 495: 3 en 4 ‘Drie oude koningen van ver’  

 Verkondiging  

 We zingen: Lied 474: 1, 4, 5 en 6 ‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’ 

 

Dienst van de gebeden en gaven: 

 Voorbeden - stil gebed - “Onze Vader” 

 Inzameling van de gaven  

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 We zingen: Lied 103-c: 1, 2 en 5 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’  

 De zegen – Gezongen amen 

De kaarsen worden gedoofd 

 Postludium: 

Deel 4 uit Partita ‘Looft God, gij christ’nen,  

 maakt Hem groot  -  Adriaan Engels (1906-2003) 


