
 

 

 

Buurtkerk: 
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. T. Moll, Sassenheim 

Ouderling van Dienst: 

Ruud Vink 

Organist: Chris Faddegon 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

 

Bloemengroet: 

Dhr./mevr. van der Plas, 

Dennenweg 22 

 

Oude Jeroenskerk: 
m.m.v. Protestants 

Kerkkoor o.l.v. Regina van 

Leeuwen 

10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van Dienst: 

Gert v.d. Lugt 

Cantor-organist:  

Jaco van Leeuwen 

 

Oppasdienst  

Kindernevendienst: 

Groep 1 t/m 8 basisschool 

Bloemengroet: 

Fam. v.d. Niet,  

Jozef Beugelsdijkstraat 11, 

 

Oude Jeroenskerk: 
Collectes: 

1e  Diaconie  

2e  Plaatselijke Kerk: 

    PKN Jeugdwerk JOP 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Volgende week: 
ZWO zondag 

Buurtkerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Ds. Petra van der Burg 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk: 
10.00 uur Voorganger: 

Dhr. C. van Vliet, 

Rijnsburg 

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 

 

 

 

 

Expositie Buurtkerk 

Na de tentoonstelling van de Iconen, is er vanaf 26 januari een nieuwe expositie in de 

Buurtkerk. De quilts zijn gemaakt door Coby van Dijk, thema  ‘Een echte Uitdaging’. 

 

Kindercatechese 

Op woensdagmiddag 5 februari is er van 16.00-17.00 uur een kindercatechese uur in de 

Buurtkerk voor de kinderen van 6-8 jaar en hun ouders. Aanmelding graag bij ds. Simon 

Dingemanse, simondingemanse@gmail.com 

 

(Geloofs)opvoeding 

Op donderdagavond 6 februari is er om 20.15 uur een avond over (Geloofs)opvoeding in 

De Vinkenhof voor ouders van kinderen van 0-12 jaar. Aanmelding ds. Simon Dingemanse 

 

Volgende week Diaconale collecte voor Oeganda 

In kerkwijzer staat per abuis dat deze collecte vandaag gehouden zou worden. 

 

De spiritualiteit van het alleen zijn 

Vorig jaar is er een gesprekskring geweest voor mensen die met een ingrijpend verlies te 

maken hebben gehad. Dit jaar zullen we – wanneer er voldoende deelnemers zijn – 

gedurende drie dinsdagochtenden samenkomen rondom de uitdaging van het leven als 

alleengaande. Vrijwel ieder mens leeft gedurende langere of kortere periodes in zijn of haar 

leven alleen. Net als het leven met een partner, heeft dat zo zijn eigen specifieke 

uitdagingen. Wel beleven mensen het alleen in het leven staan verschillend. Sommigen 

hebben het rijk alleen. Voor anderen is het een lastige opgave. Dan helpt het om daar met 

anderen over in gesprek te zijn. Op deze drie ochtenden delen we praktische ervaringen en 

staan we ook stil bij de meer spirituele vragen als ‘Hoe kun je leegte omzetten in ruimte? 

en ‘Hoe kan eenzaamheid een bron van stilte en bezieling worden? ‘We laten ons daarbij 

leiden door teksten van Anselm Grün, Christiane Berckvens Stevlinck en Emily Estfahani 

Smith. Dinsdag 11 en 25 februari en 10 maart 2020 van 10.00 – 11.30 uur Vinkenhof. 

Leiding en aanmelding: ds. Petra van der Burg  ds.p.vdburg@gmail.com 

 

Afsluiting Diaconaal project Jetty  periode 2017-2020 

Dinsdag 28 januari 2020 Vinkenhof Inloop maaltijd vanaf 17.30 uur Aanvang  maaltijd 

18.00 uur   Kosten maaltijd € 10,00 Sponsoring van de maaltijd door keurslager Krijn v d 

Bent uit Noordwijk. Inloop presentatie 19.30 uur met koffie/thee Aanvang  presentatie 

20.00 uur. Intekenlijst bij de koffietafel of opgeven bij: Cobie Dekker 071-3620546 

wpdekker@ziggo.nl  Janneke Marijs 071-3616807  j.marijs@kpnplanet.nl Aanmelden 

uiterlijk zondag 26 januari 2020 

 

Projectkoor voor uitvoering in 1e Paasdag in de Buurtkerk  

Organist Chris Faddegon gaat een projectkoor samenstellen om te zingen op 1e Paasdag in 

de Buurtkerk. Oefenen op zondagmorgen 9 februari, 8 maart en 15 april van 9:00-9:45 (dus 

voor de kerkdienst) in de Buurtkerk.  Aanmelden kan op lijsten in de kerk. 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:simondingemanse@gmail.com
mailto:ds.p.vdburg@gmail.com
mailto:j.marijs@kpnplanet.nl


  

Orde van dienst Buurtkerk 

Zondag 26 januari 2020
 

VOORBEREIDING 

  

Welkom en mededelingen 

 

iedereen gaat staan 

 

Psalm van de zondag  Ps. 103:  1 en 2 

 

Moment van inkeer, onze hulp en groet 

 

Gebed op de drempel 

 

Psalm van de zondag (vervolg) ps. 103: 9 

 

iedereen gaat zitten 

 

Kyriëgebed, gevolgd door gezongen kyriëlied 367D 

 

Glorialied : gez. 280: 1 t/m 5 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Opmaat voor de kindernevendienst 

 

de kinderen gaan naar de nevendienst en nemen lichtjes mee vanuit de kerk 

 

Het Woord in ons midden   Numeri 6: 22-27 en 2 korinthiers 13: 13 

 

Gez. 413: 1 en 3 

 

Preek 

 

Gez. 412: 3 en 6 

 

Gedachtenis 

 

Gedachtenislied Psalm 23b: 1,2 en 3 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst, de kleinste kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppasdienst 

 

iedereen gaat staan 

 

Slotlied: gez. 425 

 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen” 



 

 

ORDE VAN DIENST   

ZONDAG 26 JANUARI 2020 
Derde zondag na Epifanie                    

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist: Jaco van Leeuwen 

M.m.v. het kerkkoor o.l.v. Regina van  

Leeuwen 

 

Preludium: Auf meinen lieben Gott – Dietrich 

Buxtehude (c. 1637 – 1707) 

 

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

(gemeente gaat staan) 

Zingen aanvangslied en gezongen drempelgebed: 

Lied 210:1-k, 2-a, 3-k, 4-a     Korte stilte… 

 

Groet en bemoediging  

Vg. De Heer zij met u      

G.   Ook met u zij de Heer 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer   

G.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid   

G.   en niet loslaat het werk van zijn handen.  

 

Psalm v.d. zondag: lied 67:1-a, 2-k, 3-a 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

afgesloten met het kyrië en gloria van  

lied 299j:1-k, 2-a, 3-k, 4-a 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Evt. moment met de kinderen… 

die daarna naar hun eigen ruimte gaan… 

 

Profetenlezing: Exodus 20:1-17 

Zingen: (psalm)lied 81:1-a, 4-k, 7-a, 8-k, 9-a 

  

Evangelielezing: Johannes 7:53 – 8:11 

Gezongen lofprijzing: lied 339c (beurtzang liedboek) 

 

Uitleg en verkondiging: Op verhaal komen… 

 

Koorzang: Christus, met eer gekroonde 

Muziek uit Kantate 22 – J.S. Bach (1685-1750) 
(tekst gez. 158 liedboek 1973, vert. Ad den Besten) 

1          3 

Christus, met eer gekroonde,   Geef dat we in uw genade 

Zoon Gods in eeuwigheid,       toenemen meer en meer 

die bij en in God woonde         en gaan met U te rade 

en uitging in de tijd,                 en U beminnen zeer, 

Gij zijt de morgensterre           opdat wij hier reeds proeven 

die opging van zeer verre,       wat wij zozeer behoeven: 

uw licht straalt wijd en zijd.    ’t zoet van uw heil, o Heer.  

 

Zingen: (psalm)lied 146c:1-a, 2-k, 5,6-a 

 

De kinderen komen terug… 

Gedicht: En Jezus schreef in ’t zand 

 

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. 

Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten 

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 

verzonken in de woorden van Zijn hand. 

 

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 

hadden gevoeld over een vrouw, van hete 

hartstochten naar een andere man bezeten, 

de schriftgeleerden stonden aan de kant. 

 

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet. 

Ga heen en luister, luister naar het lied. 

 

En Hij stond recht, de woorden lieten los 

van hun figuur en brandden in de blos 

 

waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 

Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. 
Gerrit Achterberg 

 

Zingen: Liefde is blij zijn (AWN IV,26) 

 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen. 

Liefde is lachen, is nooit meer alleen. 

Liefde is luist’ren, de woorden gaan door. 

Liefde is fluist’ren, heel zacht in je oor. 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 

Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 

Liefde is amen, is wolken, is wind. 

Liefde is samen, is spelen als kind. 

 

Liefde is zingen, is wit en is groen. 

Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen. 

Liefde is leven, je ademt weer op. 

Liefde is geven, is leven met God. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: lied 422 

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium: Toccata uit ‘Suite Gothique’ – 

Léon Boëllmann (1862 – 1897) 

 

Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, thee 

en limonade in het koor! 

 

Als u meer wilt 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 te bekijken/beluisteren via kerkomroep.nl.  

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/

