
 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van Dienst: 

Susanne Blok 

Vleugelspeler:  

Gert Binnendijk 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Mevr. N. v.d. Wiel-

Bouwmeester,  

Groot Hoogwaak 153 

 

Kapel aan zee 

19:00 uur 

Afscheidsviering Kerk aan 

zee/Kapel aan zee 

 

Oude Jeroenskerk: 
Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst 

Emmy Swaneveld 

Organist:  

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst  

Geen kindernevendienst: 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Mia le Clercq, 

Pickéstraat 1 

 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1e  Diaconie: 

Voedselbank Bollenstreek 

2e  Plaatselijke Kerk 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. G.J. Loor, 

Noordwijkerhout 

 

Oude Jeroenskerk: 
Doopdienst 

10.00 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 

 

Pastoraat 

 
 
 
 
 
Diaconie 
Deze zondag, 15 december, zullen wij het Heilig Avondmaal vieren 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. 

Suggesties om mee te nemen naar de kerk  

 

Afscheidsviering Kapel aan Zee vanavond om 19.00 uur 

Vanavond zal er een bescheiden afscheidsviering worden gehouden in de Kapel aan Zee, 

Hoofdstraat 96 te Noordwijk. De kapel is vanaf 18.45 geopend. Meer informatie op de 

website www.pkn-noordwijk.nl 

 

Iconen in de Buurtkerk 

De iconen van de aartsengelen Michaël en Gabriël die geschilderd zijn tijdens de 

schildercursus bij Daniël Tavenier zijn afgelopen week opgehangen in de Buurtkerk en tot 

na de jaarwisseling te bewonderen. Speciale aandacht voor ‘ik zie een Engel’ is er tijdens 

de kerstavondviering van 24 december! 

 
Oliebollenactie Diaconaal Project Jetty 

Echte bakker G.J.de Witt uit de Hoofdstraat gaat voor ons oliebollen 

en appelbeignets bakken. Oliebollen met en zonder vulling € 1,10 

per stuk Appelbeignets€ 1,75 per stuk  Bestellen kan via : Oude 

Jeroenskerk: Cobie Dekker:  wpdekker@ziggo.nl   071-3620546 

Buurtkerk: Janneke Marijs : j.marijs@kpnplanet.nl   071-3616807 U 

kunt ze ophalen maandag 31 december 2018 tussen 10.00-13.00 uur bij de Vinkenhof 

Achterzeeweg 1, 2201 EM te Noordwijk. Eventueel kunt u ze ook laten thuis bezorgen. In 

de kerken liggen bestelbonnen. 

 
Nieuwe berichten /  foto’s op de website 

De afgelopen week zijn er nieuwe berichten/foto’s geplaatst van bezoek sinterklaas en zijn 

pieten, de bevestiging van Joost en Bruijn en de kerstwerkshop: www.pkn-noordwijk.nl 

 

Filmavond 

Aanstaande woensdag, 18 december, is de volgende filmhuisavond in De Vinkenhof met 

de film 'Le fils de l'Autre'. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelding is 

handig en dat kan bij Gert Gooris, 0713612740, ggooris@gmail.com 

 
Kerstpakkettenactie 2019 

De gezamenlijke Noordwijkse kerken houden net als voorgaande jaren in december weer 

een kerstpakkettenactie. U kunt aan de actie bijdragen door het afstaan van (een deel van) 

uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Meer informatie op de 

website. 

 

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


  

 

 
 
 
 
 

Welkom in de Buurtkerk 

Op zondag 15 december 2019 Advent III 

Gaudete (Wees blij) 

 

De kinderen maken deze morgen kerststukjes  

 
VOORBEREIDING 

 

     Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

                                                       Gemeente gaat staan 

Aansteken van drie adventskaarsen terwijl we 

zingen  

(melodie van lied 444 )  

 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht. 

Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 

Drie lichten als een teken: 

wij komen op het spoor. 

God zal ons niet ontbreken 

zijn trouw duurt altijd voort. 

 

 Bemoediging, groet en drempelgebed 

 

                                                      Gemeente gaat zitten 

  

Zingen Psalm 86 : 1, 2, 5 

 

… MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

Gebed om ontferming,  

 

Zingen lied 281 : 1, 2, 3,  

 

RONDOM HET WOORD 

 

Opmaat, terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan 

zingen we lied 512 : 5  

 

Gebed bij de opening van de schriften 

 

 Schriftlezing Micha 6 : 1 - 8 

 

Zingen Lied 439:1 

 

Schriftlezing Jacobus 5 : 7 - 10 

 

Zingen Lied 439: 2, 3 

 

Schriftlezing  Matt. 11: 2 – 11 

 

Zingen Lied 439: 4 

  

Uitleg en Verkondiging  

 

Zingen Lied 437: 1, 2, 4, 5 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden,  

 

V: …. Daarom bidden wij 

A: ….zingen lied 367 g 

 

 …. gevolgd door stil gebed en gezamenlijk gebeden 

                                                                         Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

 

                                                           Gemeente gaat staan  

 

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

Zingen Slotlied 442 

 

Heenzending en zegen  

 

g: gezongen Amen  

 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor 

koffie en thee, voor de kinderen is er limonade. De 

kerststukjes die kinderen hebben gemaakt, zijn te koop. 

De opbrengst is voor het kerk en schoolproject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LITURGIE  ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

Derde zondag van advent (zondag gaudete – Verblijd u) 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

 

Viering maaltijd van de Heer 

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse   

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium: Delen uit Partita ‘Daar komt een schip 

geladen’ (lied 434) – Adriaan Engels (1906-2003) 

 

Welkom en mededelingen door de diaken v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied: Lied 450 (lied bij zondag gaudete) 
 

Groet, bemoediging en 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… 

Vg. Goede God, wilt U oog voor ons hebben, 

A.   zie ons aan met uw vergeving en ontferming. 

Vg. Dat wij ons kunnen koesteren in uw licht, 

A.   wij leven immers van wat U geeft. Amen. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Psalm van de zondag: lied 85a   

beurtzang: 1-vg, refrein-allen; 2,3,4-allen 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

   Eventueel moment met de kinderen…  
 

Profetenlezing: Micha 6:1-8 

 

Zingen: Lied 992 

 

Evangelielezing: Matteüs 11:2-11     

 

Zingen: Hoor, Johannes (t. Michel vd Plas; m. lied 801) 

 

 Hoor, Johannes, half vergeten, 

 diep in je gevangenis, 

 jij die eindelijk wilt weten 

 wie die ander buiten is. 

 

 Is in hem het heil gekomen 

 dat je dopend hebt voorzien? 

 Of blijft het bij verder dromen 

 van een later tijd misschien? 

 Luister wat ze je berichten: 

 zieken worden weer gezond, 

 blinden krijgen vergezichten, 

 doden gaan weer levend rond. 

 

 Zie, Johannes, man in boeien: 

 pijn en nood slaan op de vlucht, 

 luister, de woestijn zal bloeien 

 onder de bevrijde lucht. 

 

 Hef je hoofd, probeer te zingen, 

 vat maar moed en vrees niet meer, 

 er zijn wonderlijke dingen 

 onderweg van God, de Heer. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 440       

…DANKEND EN DELEND… 

 

Nodiging 

Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven  

 

Tafellied: Lied 391 

 

Tafelgebed: lied 403e  

(allen zingen steeds de regel onder de notenbalk) 

 

Vredegroet:  

Vg. De vrede van Christus zij met u allen.   

G.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand… 

 

Gezongen Lam Gods – lied 408e eerste 3 regels herh.! 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn  onder orgelspel 

 

OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 466:1,2,3,7. 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium: Macht hoch die Tür – Max Reger (1873-

1916) 

 

Welkom bij de ontmoeting in het koor 

 

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.  

Deze dienst is terug te luisteren/kijken via kerkomroep.nl 


