Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Gert Binnendijk
Ouderling van Dienst:
Sandra van der Niet
Organist: Jan van Duin
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. N. Terol-Duijndam,
Wantveld 24

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Ad van Houwelingen
Ouderling van Dienst:
Mia le Clercq
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Mevr. de Bruin,
Woon-Zorgcentrum Jeroen
kamer 206

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

Volgende weeek:
ZWO zondag
Buurtkerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. I. Hoek
Organist: Jaco van
Leeuwen
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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
Sirkelslag Young
Komende vrijdagavond ,1 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de
strijd aan tijdens SIRKELSLAG YOUNG. Sirkelslag Young is een online spel van
JOP,Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen in
Nederland spelen. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn
met geloofsonderwerpen. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP
ieder jaar opnieuw Sirkelprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd
in en buiten de kerk. Ook Windkracht Jong doet met een team mee vanuit het
Windkrachthuis. Tieners van 12-16 kunnen zich aanmelden bij Peter v.d. Beek.
In het filmhuis in zalencentrum De Vinkenhof: Fill the void
Na twee geslaagde filmhuisavonden afgelopen najaar is het filmhuis in
zalencentrum De Vinkenhof op woensdagavond 30 januari 2019 weer
open. Op deze avond wordt de film Fill the void (2012, 87 min.)
vertoond van de regisseur Rama Burshtein. Deze film heeft lovende
recensies gekregen in de dagbladen en verschillende prijzen gewonnen
op internationale filmfestivals. Shira, de jongste dochter uit een
orthodox joods gezin, kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het
moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot
toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira’s huwelijk
wordt uitgesteld. Shira belandt in een innerlijke tweestrijd tussen loyaliteit aan haar familie
en haar eigen vrijheid en ruimte om te leven. Als een moderne Jan Austen worstelt ze met
haar gevoelens. Met dit debuut biedt de orthodox joodse Rama Burshtein een unieke kijk in
een wereld waar geloof, tradities en bijbehorende dilemma’s centraal staan. 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. De entree is
gratis (!), maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage naar eigen keuze gevraagd om de
filmrechten en drankjes e.d. te bekostigen. 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
Leerhuis-avond
Humor in Tenach en Joodse Traditie: Leo Mock spreekt in Leerhuis;
31 januari 2019 - 20.00 uur , Hoogwakersbosstraat 22.
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)
GJV Volleybaltoernooi
9 maart is het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi van GJV Noordwijk. Het
toernooi vindt vanaf 17:00 plaats in de sporthal van ’s Heeren Loo Noordwijk, Vioollaan 7.
Het goede doel van dit jaar is de Voedselbank Noordwijk. Inschrijven kan tot 2 maart met
een team van minimaal 6 personen via gjvnoordwijk.nl/volleybal. De kosten bedragen
12 euro per team.

Orde van dienst in de Buurtkerk
Zondag 27 januari 2019
3e zondag na Epifanie

VOORBEREIDING

GEBEDEN EN GAVEN

Welkom en mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
iedereen gaat staan

Psalm van de zondag: Psalm 146: 1
Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Moment van inkeer, onze hulp en groet

Inzameling
tijdens de collecte komen de kinderen
terug uit de nevendiens
de kleinste kinderen kunnen opgehaald
worden uit de oppasdienst
___

Gebed op de drempel
WEGZENDING EN ZEGEN
Psalm van de zondag: Psalm 146: 4
iedereen gaat zitten
Kyriëgebed,
afgesloten door de eerste drie regels van lied 299d
Heer, ontferm u over ons 1=voorganger, 2=allen
Antwoordlied Lied 146c: 1 en 5
Alles wat adem heeft love de Here
__
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
o Lezing uit het Oude Testament:
Jesaja 61: 1-3
o Lied 840: 1-3 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’
en ik kom
o Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas
4: 14-21
o Lied 530: 1-4 De Geest des Heren is op
hem
Preek
Lied 534: 1-4 Hij die de blinden weer liet zien
___

iedereen gaat staan
Lied 362
Hij die gesproken heeft een woord dat gààt
Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”

Oude Jeroenskerk
Zondag 27 januari 2019
Derde Zondag na Epifanie
Preludium
Welkom en mededelingen

Met de kinderen
ioKinderen gaan naar de kindernevendienst

aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 784

Intochtslied: Psalm 67: 1

Gebed bij de Opening van Schriften

Gemeente gaat staan

Schriftlezing: Deuteronomium 26: 1 – 16

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: Lied 320

Vredegroet
v: De Heer zij met u.
a: Ook met u zij de Heer.
Gebed op de drempel:
v: Gij die hart en ziel zijt…
…in zijn Naam.
a: Amen

Schriftlezing: Mattheüs 5: 17 -20
Acclamatie: Lied 339a

Uitleg en Verkondiging
Zingen: Lied 326
Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Vervolg intochtslied: Psalm 67: 3
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gemeente gaat zitten
Gemeente gaat staan
Inleiding: Over de vondst van de wet.
Slotlied: Lied 978
Gebed om ontferming
Afgesloten met: Lied 281

Zegen
g: Amen
De kaarsen worden gedoofd
Postludium

