
 

 

Paasfeest 
 

 

 

Buurtkerk: 
Met muzikale medewerking  

van Bright 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Corrie van Hoek 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr./mevr. Van Wezel-van 

der Velde, Willem-

Alexanderpark 22 

 

Oude Jeroenskerk: 
Met muzikale medewerking  

van het Protestants 

Kerkkoor o.l.v. Regina van 

Leeuwen en een 

blazersensemble 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Gert v.d. Lugt 

Cantororganist: 

Jaco van Leeuwen 
 

Oppasdienst 

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Fam. Houwaart, Abraham 

Rademakerstraat 14 
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1
e 
 Kerk in Actie: 

     Zending Pakistan 

2
e  

Plaatselijke Kerk 

Bij de kindernevendienst: 

Kerk/Schoolproject 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Volgende weeek: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Willem Biesheuvel 

Organist: Jan van Duin 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

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 

 

 

Vanaf heden ook beelduitzending vanuit Oude 

Jeroenskerk op Kerkomroep 

Na de beelduitzending van de afscheidsdienst van 

ds. Janneke Nijboer van vorige week zijn vanaf 

afgelopen donderdag alle diensten vanuit de Oude 

Jeroenskerk met beeld te zien via 

www.kerkomroep.nl, de kerkomroep-app en via de mediaboxen. Standaard staat er 1 

camera die een overzichtsbeeld geeft van de kerk. Bij gelegenheid zal een complete 

registratie plaatsvinden met meerdere camera’s. Voor aanvraag van 

een speciale mediabox om de diensten via de televisie te volgen kunt 

u contact opnemen met Peter Barnhoorn, barnhoornjp@gmail.com 

of 071-3646531.  

 

Spaardoosjes 40-dagentijd 

Vanaf vandaag kunnen de spaardoosjes weer ingeleverd worden. 

Bent u het vergeten? De hele maand april en mei kan dit nog in de 

daarvoor bestemde dozen of bij de diakenen. 

 

Diaconie 
Volgende week zondag, 28 april, 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, 21 april, 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  
 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  

 

Uitnodiging gemeenteleden voor de presentatie jaarrekenngen  

6 mei 2019 19.30 uur (College van Diakenen); 20.15 uur (College van Kerkrentmeesters) 

Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk. Zoals besloten op het gemeenteberaad van 

november 2018, zullen de jaarrekeningen 2018 van het College van Diakenen en het 

College van Kerkrentmeesters worden gepresenteerd aan de wijkkerkenraadsleden waarbij 

tevens gemeenteleden van harte worden uitgenodigd. De jaarrekeningen van het College 

van Diakenen resp. College van Kerkrentmeesters zijn vanaf 29 april a.s. op te vragen bij 

de scriba (scriba@pkn-noordwijk.nl). Namens de voorzitters van:Wijkkerkenraad 

Noordwijk: Corrie van Hoek en Gert van der Lugt, Wijkkerkenraad Ichthus: Klaas van 

Vliet, Algemene Kerkenraad: Elco Fritzsche  

 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:barnhoornjp@gmail.com


       

Welkom in de Buurtkerk 

op de Paasmorgen op zondag 21 april 2019 

aan deze viering verleent Bright muzikale medewerking 

 
 

VOORBEREIDING  

 

Voorafgaand aan de dienst zingt  Bright  

                                                      Morgenstond 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Iedereen gaat staan 

I 

Terwijl we lied 631 : 1, 2, 3 zingen  

wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht 

 

Bemoediging en Groet 

 

V: De Heer is opgestaan! 

G: De Heer is waarlijk opgestaan!  

V: Christus deed de dood teniet.  

G: Het graf is leeg, de Heer verrees.  

V: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.  

G: Wij zijn vol vreugde en blijdschap. 

V: Liefde, vrede en vreugde voor u allen 

A: door Jezus Christus, de levende Heer. 

 

Amen 

 

Iedereen gaat zitten 

 

Zingen lied 631: 4 

Gebed om ontferming 

Wij zingen het glorialied  

‘Christus onze Heer verrees’ lied 624: 1 

 

Met de kinderen ‘de duif die een medaille 

kreeg’ uit Laika tussen de sterren,  

                                       Bibi Dumont Tak 

 

Zingen Lied 637   

 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT  

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing: psalm 118 : 1, 13 - 24 

 

Bright zingt Bron   
  Frans Hoogeveen 

 

Schriftlezing: Lucas 24 : 1 - 12 

 

Zingen Lied 623: 1, 2, 7 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Bright zingt Dwalen 

 

MET HET OOG OP DE WERELD 

 

Dankgebed en voorbeden, 

gevolgd door stil gebed en Onze Vader 

 

V: .... en daarom bidden wij 

A: zingen: Acclamatie  368 f  

Collecten  

 

Tijdens de inzameling zingt Bright  

                                              Paasgebeden 

 

Zingen slotlied ‘U zij de glorie’,  lied 634   
 

Zegen en wegzending 

 

Gezongen Amen 

 

Bright zingt Jong van hart  

 

 


