
 

ZWO zondag 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Joke van Ommen 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Marco Varkevisser, 

Williame Nagelstraat 6, 

Voorhout 

 

Oude Jeroenskerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. I. Hoek 

Ouderling van Dienst: 

Mia le Clercq 

Organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dick Schoneveld, 

Voorstraat 9 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

    Werelddiaconaat 

2
e  

Plaatselijke Kerk: 

3
e
 Jeugdwerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. A. Moolenaar, Lisse 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Vesper: 
Met medewerking van het 

Vesperkoor 

19:00 uur Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 
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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 

 

Collecte Werelddiaconaat  ‘Water staat Bengalen aan de lippen’ 

Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook 

een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft 

tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. 

Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Eén van de programma’s van Kerk in Actie 

is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in 

rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar 

door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken.  
 

Diaconie 

Zondag 10 februari is er een avondmaalsviering in de Oude Jeroenskerk. 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. Vandaag, 3 februari, krijgt u 

een lijstje mee met suggesties van de voedselbank om mee te nemen naar de kerk. 

Boodschappenlijstje Voedselbank Noordwijk:  Soep in blik/zak/pak,  Groente in blik 

/pot, Oontbijtgranen, 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  
 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers. 

Indien er vanuit de gemeente voor 15 februari geen bezwaren worden ingediend bij de 

scriba (scriba@pkn-noordwijk.nl), zullen op 17 februari a.s. de volgende gemeenteleden 

als ambtsdrager worden bevestigd: in het ambt van diaken:  Jos Jousma (jeugddiaken), 

Albert Spaanderman (met speciale opdracht penningmeester College van Diakenen), Chris 

Cramer en Jan Haasnoot. In het ambt van ouderling: Marjan van der Niet en Karst Breman 

(met speciale opdracht voorzitter College van Kerkrentmeesters). Afscheid zal worden 

genomen van de diakenen: Margreeth Hoek en Fred Amperse en de ouderlingen Joke van 

Ommen, Willem Passchier en Jitske Stafleu. De bevestings- en afscheidsdienst zal 

plaatsvinden in de Oude Jeroenskerk om 10.00 uur. 
 

Theateravond 

Op 13 februari vindt in De Vinkenhof de theateravond plaats met de voorstelling van 

Kirsten Benschop, muzikaal ondersteund door Derk Groen, die met diverse bekende 

artiesten gewerkt heeft. U heeft vandaag een flyer daarover uitgereikt gekregen. De 

toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanvang 20.00 uur, 

inloop vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden bij ds. Simon Dingemanse, 

simondingemanse@gmail.com  Graag tijdig i.v.m. de voorbereidingen. 
 

Avond over ‘Voltooid leven’ 

Op 21 februari vindt in de Vinkenhof de avond over 'Voltooid leven' plaats. Een belangrijk 

ethisch vraagstuk in deze tijd. Twee deskundige sprekers helpen ons er verder over na te 

denken. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelding: ds. Simon Dingemanse. 
 

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 tea

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:scriba@pkn-noordwijk.nl
mailto:simondingemanse@gmail.com
https://gjvnoordwijk.nl/volleybal


 

 
LITURGIE ZONDAG 3 FEBRUARI  2019 

Buurtkerk Noordwijk  

 

Z.W.O.-viering: Overleven met cyclonen en 

overstromingen in Bangladesh 

 

Vg. ds.Simon Dingemanse  Organist: Chris Faddegon 

 

Preludium  

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied: Breng ons daar waar mensen leven 

 

1. Breng ons daar waar mensen leven, 

wachtend op een woord van hoop. 

Doe ons delen, doe ons geven, 

in uw Geest zijn wij gedoopt.  

 Laat uw Naam ons leven worden, 

 rode draad in ons bestaan, 

 ankervast vandaag en morgen, 

 kracht en moed om door te gaan. 

 

2. Breng ons daar waar mensen wonen, 

geef hen bij elkaar een thuis, 

waar ze liefde mogen tonen, 

samen delen last en kruis. 

Breng ons daar waar in de stilte 

brood gebroken wordt, gedeeld, 

waar uw Geest door alle kilte 

breekt en zalft en harten heelt. 

 

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 93  

 

Kyriëgebed: Gebed uit Bangladesh 

Glorialied: lied 305 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen: Zout… 

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte… 

 

Thoralezing: Genesis 41:17-37 
 

Zingen: Wij gaan op reis… 

Refrein: 

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  (2x) 

1. In het begin klinken woorden van leven, 

bloemen van hoop bloeien in de woestijn. 

Want onze Heer heeft het kwade verdreven 

Toen Hij koos om een mens te zijn.  Refr… 

 

2. Licht uit de hemel, een stralende morgen 

opent voor mensen een vergezicht. 

Zo kun je gaan, in vrede geborgen, 

        dromend een droom van aanstekelijk licht. Refr… 

 

       4.    God heeft de wereld aan mensen gegeven, 

 zodat de aarde een wijngaard wordt. 

 Hij is de landman, zo staat er geschreven 

        en in zijn wijngaard komt niemand tekort. Refr… 

 

Evangelielezing: Lucas 4:21-30  

Gezongen lofprijzing: lied 339a  

Uitleg en verkondiging 
Zingen: Lied 981 de kinderen komen terug 

 

Froukje Eikelboom stelt zich voor als stagiaire… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

gezongen Onze Vader (lied 1006)  

 

Presentatie collectedoel ZWO 

Inzameling van de gaven   

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: O Heer, wil troosten hen die lijden 

    (m. lied 248) 

O Heer wil troosten hen die lijden, 

zoals een moeder troost haar kind, 

wilt U die treuren weer verblijden, 

o God, die ons beschermt, bemint. 

 

O Heer, bevrijd die zijn onschuldig, 

gevangen, leid hen uit het nauw. 

U bent genadig en geduldig. 

Groot is uw goedheid en uw trouw. 

 

Wees, God, een steun voor hen die vallen 

en die gebukt gaan, geef hen kracht. 

Breng eens weer thuis uw duizendtallen, 

aan U is, Koning, alle macht. 

 

Inlevingsoefening: Een ramp raakt ons allemaal 

(Allen zeggen steeds: Dus steek je handen uit de 

mouwen niet alleen, maar massaal,  

want een ramp, een ramp raakt ons allemaal) 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

Postludium 

 

Welkom om na de dienst elkaar te ontmoeten achter 

in de kerk rond koffie, thee en limonade. 
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ORDE VAN DIENST 

Oude Jeroenskerk Noordwijk-Binnen 

3 februari 2019 

 
                                           

BEGIN 

 

Preludium 

 

Binnenkomst kerkenraad 

 

Welkom, mededelingen door diaken 

 

Een kind steekt de kaarsen op de tafel aan  

 

Allen staan 

 

Lied 72: 1 en 3 

 

Drempelgebed 

 

Vervolg Lied 72: 4 

 

Allen zitten 

 

Kyriegebed  

na elke bede (3) stemt de gemeente in met 301a 

Glorialied 305: 1, 2 en 3 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Kinderlied: 822 

 

DE BIJBEL 

 

Gebed 

 

Lezing: LEVITICUS 25: 8 – 12 EN 

                 DEUTERONOMIUM 6: 4 EN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: 119: 42 
 

Lezing: Lucas 4: 21 – 30 

 

Lied 530: 1,2 en 3 
 

Preek 

 

Lied 826: 1, 2 en 3 

 

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

na elke bede stemt de gemeente in met lied 833 

 

Inzameling van de gaven  

Kinderen komen terug van de  

kindernevendienst 

 

TOT SLOT 

 

Allen staan 

 

Slotlied: 117a 

 

Zending en zegen 

 

Ouderling geeft hand 

 

Kind doet kaarsen uit 

 

Postludium 

 

 

 

 

 


