Buurtkerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist: Bas van Beek
Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Mevr. D. v.d. Niet-Vooys, Van
Konijnenburgstraat 45

Oude Jeroenskerk:
Kinderdienst
met
medewerking van Matthijs
Vlaardingerbroek
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Mirjam Varkevisser
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Geen kindernevendienst
Bloemengroet:
Fam. Vink-Korndorfer,
Tamerijnslaantje 31

Beide Kerken:
Collectes:
1e Kerk in Actie:
Voorjaarszending CUBA
2e Plaatselijke Kerk
Koffiedrinken na de dienst

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
o.l.v. Jaco van Leeuwen
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin

Volgende weeek:
Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Chris Faddegon

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Cantor-organist: Jaco van
Leeuwen m.m.v. kerkkoor
o.l.v. Regina 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
‘Kerk zijn in woord en daad’
Jarenlang leidden Cubaanse kerken, onder het communisme, een sluimerend bestaan. De
economie verslechtert en de armoede neemt toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van
de kerk. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en
kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid
op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel,
theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Spaardoosjes voor de 40-dagentijd ‘Een nieuw begin’
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen
Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze
besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent.
Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels
1.500 kinderen helpt. Vandaag worden spaardoosjes uitgedeeld, om te sparen voor dit doel.
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
Sobere maaltijd
Op woensdagavond 13 maart is er een sobere maaltijd in De Vinkenhof, aanvang 18.00
uur. U kunt zich tot uiterlijk maandag 11 maart aanmelden bij Joke van Ommen,
j.c.vanommen@hotmail.com, t. 0641145244. Naar eigen vermogen en inzicht kan een
bijdrage gegeven worden voor de maaltijd. De opbrengst gaat naar het
veertigdagenprojectdoel van de diaconie, opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.
Veertigdagenvesper
Op woensdagavond 13 maart van 19.00 - 19.30 uur is ook de tweede veertigdagenvesper in
De Vinkenhof. Van harte welkom om zo bewust naar Pasen toe te leven. De vespers staan
hebben het thema schepping als rode draad.
Franciscus van Assisi en pelgrimage
Op dinsdag 19 maart is er een mooie avond over Franciscus van Assisi, waarin Daniël
Tavenier over het leven van Fransiscus vertelt aan de hand van fresco's van Giotto en Joop
Beenakker vertelt over zijn pelgrimage naar Assisi. De Vinkenhof, aanvang 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden: ds Simon Dingemanse, simondingemanse@gmail.com
Concerten in Buurtkerk en Oude Jeroenskerk
Donderdag 21 maart Oude Jeroenskerk: 3 koren in serie concerten met als thema ‘Lente,
Licht, Leven’
Zaterdag 23 maart Buurtkerk: Concert St Ignatiuskoor uit Enfield, Groot-Londen

Hartelijk welkom in de Buurtkerk op zondag 10maart 2019
1e zondag van de veertigdagentijd

Op en over de drempel

Rondom het woord

 Welkom en mededelingen

 Gebed bij de opening van het woord
Wij gaan staan

 Zingen: psalm 91 a : 1

 Schriftlezing Rom. 10 : 8 - 13
 Zingen lied 313: 1, 2

 Moment van stilte, openingswoorden en groet
Drempelgebed
Heer God, hier zijn wij in uw kerk, mensen
midden in deze wereld die ons meezuigt en aan
ons trekt. Soms kunnen ook wij daar geen
weerstand aan bieden. Wanneer wij het niet
volhouden, wanneer wij vallen en verbleken,
brengt U ons dan terecht. Mogen uw engelen ons
dragen wanneer wij ons stoten en verwonden aan
de stenen op onze levensweg. Amen
 Zingen: Psalm 91 a : 2, 3
Wij gaan zitten

 Schriftlezing Luc . 4 : 1 – 13
 Zingen lied 313 : 3,4
 Uitleg en verkondiging
 Zingen lied 539
Gebeden en gaven
 Dankgebed en voorbeden en stil gebed,
afgesloten door het gezamenlijk gebeden Onze
Vader
 Inzameling der gaven

 Inleiding op de viering
 Gebed om ontferming
 Zingen lied 836 : 1, 2, 4
 De tien woorden uit Deut. 5 : 1 – 21
 Zingen lied 836 : 5

Wij gaan staan
 Zingen slotlied 538: 1, 3, 4
 Zegen
 Gezongen Amen
Na afloop van de dienst staan de koffie en thee
klaar en is er limonade voor de kinderen. Van
harte uitgenodigd!

Oude Jeroenskerk – Zondag 10 maart 2019

