
 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Nelie van den Oever 

Organist: Jan van Duin 

 

Oppasdienst: Na opgave 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. M. de Witt-van 

Egmond, Quarles van 

Uffordstraat 38 

 

Oude Jeroenskerk: 
Afscheid en bevestiging 

Ambtsdragers 

m.m.v. Protestants 

Kerkkoor o.l.v. 

Regina van Leeuwen 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg  

Ouderling van Dienst: 

Gert v.d. Lugt 

Cantor-organist: 

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Mevr. M.H. Lindhout-

Francken, Sint 

Jeroensweg 46 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Pianisten: Anita Minnema 

En Michiel van Essen 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

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 

 

Pastoraat 

 

 

Filmhuisavond 

U kunt zich aanmelden voort de laatste filmhuisavond met de film I, Daniel Blake op 

woensdag 27 februari a.s. Aanvang 20.00 uur in De Vinkenhof, inloop vanaf 19.30 uur. 

Een prachtige film die je niet mag missen. Aanmelding bij simondingemanse@gmail.com 

 

Paaskaars 2019 

Ook dit jaar wordt met Pasen de nieuwe paaskaars ontstoken. U kunt een kleine versie van 

dezelfde paaskaars aanschaffen. Wij willen er zelf 1 kopen omdat we het fijn vinden deze 

kaars op bijzondere momenten te kunnen aansteken. Als een verlenging van het licht vanuit 

de kerk naar onze eigen huiskamer en zo de verbondenheid van de gemeente te voelen. 

Voelt u hetzelfde en wilt u ook zo’n kaars aanschaffen, laat het ons dan weten. Ze kosten 

ongeveer € 22,00, zijn 25 cm hoog en 6 cm dik. Dan zorgen wij dat u met de Pasen de 

kaars in huis heeft (als de kaarsen op voorraad zijn). Laat het ons weten voor maandag 18 

maart via  gerbet13@xs4all.nl. Of 06-12349883(Betsie) Betsie en Gert van der Lugt 

 

Autodienst voor de Oude Jeroenskerk 

Hallo allemaal. Aangezien de gemiddelde leeftijd omhoog gaat van onze gemeente, 

voorzien wij ook dat er in de (nabije) toekomst meer gebruik gemaakt zal worden van de 

autoservice om opgehaald te worden om naar de kerk te gaan. Of enige andere activiteit 

van de kerk. Daarom is in de OJK behoefte aan een aantal mensen die met hun auto 

gemeenteleden kunnen ophalen. Als er een genoeg mensen zijn, bent u misschien maar af 

en toe nodig. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat onze gemeenteleden die hulp nodig 

hebben, toch nog naar de kerk kunnen gaan. U kunt u aanmelden bij Koos Passchier of bij 

Gert van der Lugt 06 16886604. 

 

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. 

 

Voltooid leven - ethische vragen rond een actueel thema  

Momenteel is er in de politiek en in de samenleving volop discussie over de thematiek van 

‘Voltooid leven’. Kan voltooid leven een reden zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? 

En wat is voltooid leven eigenlijk? Voor- en tegenstanders hebben natuurlijk hun eigen 

argumenten en in de politiek is het debat hierover voorlopig nog niet in een eindstadium. 

Samen met het Leerhuis Noordwijk, dat in het seizoen 2018-2019 haar 50-jarig jubileum 

viert, wordt er door de Protestantse Gemeente een avond aangeboden met twee sprekers die  

zich stevig verdiept hebben in de vragen rond dit thema: Paul van Tongeren, hoogleraar 

wijsgerige ethiek te Nijmegen en Pieter Jan Dijkman, werkzaam bij het wetenschappelijk 

instituut van het CDA. Voor de pauze zullen zij ieder hun visie geven en na de pauze is er 

gesprek mogelijk tussen beiden en met interactie uit de zaal. Plaats: Zalencentrum De 

Vinkenhof Datum en tijd: donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur, inloop met koffie 

en thee v.a. 19.30 uur Aanmelding is handig: simondingemanse@gmail.com 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:gerbet13@xs4all.nl
https://gjvnoordwijk.nl/volleybal
mailto:simondingemanse@gmail.com


  

                 

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 17 februari 2019,  

Zesde zondag na Epifanie      Buurtkerk 

 

Vg. ds. Simon Dingemanse 

Organist: Jan van Duin 

 

Preludium 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied – psalm van de zondag:  

Lied 67:1,2      

 

Groet, bemoediging en gezongen drempelgebed 
Vg. De Heer zij met u      

A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer    

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid        

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

Korte stilte… 

 

Zingen: Lied 217  
(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Tien wegwijzers voor het goede leven 

(parafrase van de tien woorden) 

 

Zingen: Lied 81:7,8,9 

 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Een verhaal uit het bijbelboek Esther 

 

Zingen: Lied van Esther   

(t. Simon Dingemanse; m. lied 802) 

 

Esther is de koningin 

die van hater Haman wint. 

Zij spreekt recht met klare taal, 

Haman eet zijn galgenmaal. 

 

 

 

 

Refrein:  

 

Wie een kuil graaft voor een ander, 

zoals hater Haman deed, 

valt en maakt zichzelf te schande, 

leedvermaak wordt eigen leed. 

 

Esther is een vrouw met lef, 

die met kracht haar stem verheft: 

‘Koning, het is nu de tijd 

dat u mij, mijn volk, bevrijdt!’   Refrein… 

 

Esther is als joodse vrouw, 

toonbeeld van geloof en trouw. 

In haar spreekt God zelf zijn Woord 

tegen machtsmisbruik 

 

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte… 

 

Evangelielezing: Lucas 6:17-26 

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe… 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Zingen: Lied 991:1,3,4,6,7,8 
 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

  

Inzameling van de gaven  

              De kinderen komen terug… 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 838:1,3,4  

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium 

 

Welkom bij de ontmoeting rond 

koffie/thee/limonade achter in de kerk 

 

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/


 

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk 

op zondag 17 februari 2019 

 

m.m.v. het Protestants Kerkkoor onder leiding van Jaco en Regina van Leeuwen  

 Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

 
(voor de jongeren is er jeugdkapel en voor de kinderen kindernevendienst) 

 

 Preludium: 

    Sonate D-dur - F.A. Maichelbeck (1702-1750) 

     Preludio /Allegro /Variatio /Buffone /Gigga 

 
Aansteken van de kaarsen  
 

 Welkom en mededelingen 

       

Gemeente gaat staan 

 

 Zingen morgenlied 275  

     Allen: 1      3       5 

     Koor:      2      4 

 

 Bemoediging en groet 

 

V: De Heer zij met u. 

A: Ook met u zij de Heer. 

V: Hij vervult ons met vreugde, 

A: en zegent ons met overvloed      

 

V: Genade en vrede zij u 

     van God de Vader en van Jezus Christus, 

onze Heer, 

     door de Heilige Geest. 

A: Amen 

 
 Zingen Antifoon 514 c   1. Koor   2. Allen 

 

 
 

  

 Aansluitend Psalm 67: 1, 2, 3    

 Allen: 1     Koor: 2    Allen: 3  afgesloten door 

Antifoon 514 c (Allen) 

     

Gemeente gaat zitten   

DIENST VAN HET WOORD 

 

 Opmaat met de kinderen 

 

 

 

  

 
 

2. Wij geven Gods verhalen door. 

    En wie zich openstelt 

    ervaart misschien een beetje licht 

    door wat er wordt verteld. 

 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

    en elk heeft zijn verhaal. 

    Het licht verbindt ons met elkaar 

    het is voor allemaal! 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

 Gebed bij de opening van het woord 

 

 Schriftlezing Esther 7:1 – 8: 2 

 

 Zingen lied 905: 1, 3, 4 

 

 Schriftlezing Lucas 6 : 27 - 38 

 

Zingen Acclamatie 339a 

 

 Uitleg en Verkondiging  

 

 Koorzang: 

    Gij dienaars van Hem  -  muziek: C.H.H. Parry 

(1848-1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFSCHEID / BEVESTIGINGAMBTSDRAGERS 

 

Afscheid van aftredende ambtsdragers:  

diakenen Margreeth Hoek en Fred Amperse 

(penningmeester diakonie) ouderling Joke van 

Ommen, ouderling-kerkrentmeester Willem 

Passchier jeugdouderling Jitske Stafleu  

  

 Zingen Psalm 90: 8 

 

Presentatie van aantredende ambtsdragers: 

diakenen Chris Cramer, Jan Haasnoot en Albert  

Spaanderman (Penningmeester diakonie) 

Jeugddiaken Jos Jousma Ouderlingen met bijzondere 

opdracht: Marjan van der Niet  (Windkracht) en 

Karst Breman (voorzitter van het college van 

kerkrentmeesters) 

 

 Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun 

dienst hervatten 

 

 Gelofte en verbintenis van de ambtsdagers die 

nieuw aantreden 

 

 Wij gaan staan en zingen Lied 794 

 

Aanvaarding en verwelkoming   

V: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en 

diakenen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 

hooghouden in hun ambt?  

G: (antw.) Ja, van harte. 

 

Kinderen en jongeren komen terug  

 

 Dankgebed en voorbeden 

 

V: … daarom bidden wij 

A: zingen Lied 333 

 

De gebeden worden afgesloten door gezongen Onze 

Vader  369b 
 

 Inzameling van de gaven :  1
e
  collecte: Diakonie 

    2
e
  collecte: Kerk 

 

Gemeente gaat staan  

 

 GEZEGEND DE WERELD IN 

 

 Zingen Slotlied 416  

 

Vrouwen 1. Ga met God en hij zal met je zijn, 

     jou nabij op al je wegen 

    met zijn raad en troost en zegen. 

Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

Mannen          2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

              bij gevaar, in bange tijden, 

                              over jou zijn vleugels spreiden 

Allen                     Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Koor           3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

             in zijn liefde je bewaren, 

              in de dood je leven sparen. 

              Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Allen                 4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

              tot wij weer elkaar ontmoeten, 

              in zijn naam elkaar begroeten. 

              Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 Zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Doven van de kaarsen 

 

 Postludium: 

    Toccata en fuga in D gr. terts - 

           Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) 

 

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd 

om de nieuwe ambtsdragers te feliciteren en elkaar te 

ontmoeten ij de koffie 


