
 

 

Buurtkerk/ 

Oude Jeroenskerk: 
Geen kerkdiensten 
 

Kerkomroep: 
10:00 uur via zowel de 

Kerkomroep van de 

Buurtkerk als Oude 

Jeroenskerk en via Youtube 

een digitale kerkdienst 

vanuit de Buurtkerk. 

Voorganger:  

Ds. Petra van der Burg 

Ouderling van dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Pianist: Jacco van Leeuwen 
 

www.kerkomroep.nl 

De uitzernding zal niet als 

‘live’ staan aangegeven 

maar op de datum in het 

archief staat. Daar is de 

dienst ook op een later 

moment terug te 

kijken/luisteren. 
 

Indien u vragen heeft over 

het gebruik van kerkomroep 

kunt u contact opnemen met 

Peter Barnhoorn 06-

40339250 (zondagochtend 

tijdens de dienst bereikbaar) 
 

Volgende week 

1e Paasdag: 

Buurtkerk/ 

Oude Jeroenskerk: 
Geen kerkdiensten 
 

Kerkomroep: 
10:00 uur via zowel de 

Kerkomroep van de 

Buurtkerk als Oude 

Jeroenskerk en via Youtube 

een digitale kerkdienst 

vanuit de Oude 

Jeroenskerk. 

Voorgangers: Ds. Petra v.d. 

Burg en ds. Simon 

Dingemanse 
 

Actuele informatie rondom 

het coronovirus en de kerk  

De zondagsbrief zal ook de 

komende weken digitaal 

beschikbaar blijven. 

Actuele informatie kunt u 

vinden op de website 

www.pkn-noordwijk.nl, 

facebook 

https://www.facebook.com/

ProtestantseKerkNoordwijk

/  en via mailings die 

verzonden worden, 

aanmelden: mailing@pkn-

noordwijk.nl 
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Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl 

Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346 

 

Pastoraat 
 

 
 

 

 
 

Geen Kerkdiensten en alle gebouwen blijven gesloten tot 1 juni 2020 

Wel wekelijks een digitale kerkdiesnten. De gebouwen zijn met beperkingen wel te 

gebruiken voor uitvaarten 

 

Digitale kerkdienst bekijken/beluisteren 

In verband met het coronavirus zijn er de komende weken geen kerkdiensten in de Oude 

Jeroenskerk en Buurtkerk. Als alternatief kunt u wekelijks kijken naar een digitale 

kerkdienst. Deze diensten zijn te zien via www.kerkomroep.nl (zowel via uitzendpunt 

Buurtkerk en Oude Jeroenskerk), Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCe0jhwiBoNffaHqxH3x7XoQ  U kunt in Youtube 

ook zoeken naar Protestantse Kerk Noordwijk. Ook kunt u de dienst zien via onze eigen 

website www.pkn-noordwijk.nl Na afloop blijft de dienst als archief te zien 

via www.kerkomroep.nl 

Paasgroeten 

De Paasgroeten kunnen dit jaar helaas rond gebracht worden maar de mensen zullen in 

plaats daarvan wel een mooie kaart via de brievenbus ontvangen. In de zorgcentra worden 

de kaarten door een medewerker uitgedeeld. 
 

Protestantse kerk opent telefoonlijn voor een gesprek  

Voor de komende tijd zullen wij als predikanten geen bezoekwerk doen, maar zijn wij op 

elke doordeweekse dag van 10.00 – 12.00 uur beschikbaar om telefoontjes te ontvangen 

van een ieder – of je nu bij de kerk hoort of niet - die zin heeft in een praatje, toe is aan een 

gesprek of die zijn of haar (ook materiële) zorgen wil delen. Ds. Petra van der Burg: 06 

18409727, Ds. Simon Dingemanse: 071 3645206, Kerkelijk medewerker Joost de Bruijn: 

06 53679264, Ds. Harry Pals, emeritus-predikant: 06 18429126 
 

Corona Support Noordwijk  

Corona support is een lokaal initiatief waar hulpbehoevenden en hulpaanbieders gekoppeld 

worden: https://www.coronahelpers.nl/o/Coronasupport-Noordwijk / 06-54161835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale kerkdiensten tijdens de Stille week 

vanuit de Oude Jeroenskerk: 

 

Witte donderdag 9 april 2020 19:30 uur 

Voorganger: Ds. H. Pals 

 

Goede vrijdag 10 april 2020 19:30 uur 

Voorganger Ds. S. Dingemanse 

 

Stille zaterdag 11 april 2020 21:00 uur 

Voorganger Ds. P. van der Burg 
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Liturgie voor de digitale viering van de palmzondag 

op 5 april 2020 

Buurtkerk en Oude Jeroenskerk 
 

Preludium: 

 

Verheug u, gij dochter van Sion (Lied 550) - Jan D. van Laar (*1936) 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

Groet en bemoediging 

 

Doven van de kaars 

 

Gebed voor de zondag 

 

Lied 442 Op u mijn heiland blijf ik hopen 

 
Schriftlezing: Exodus 10: 21- 23, 11 : 1 – 10 

Schriftlezing:  Matt. 21 : 1 – 11 

Delight zingt het Taizélied Nada te turbe (lied 900) 

Uitleg en verkondiging 

 

Delight zingt de Negro Spiritual All Night, all day, (lied 249) 

 

Thuis bij….. 

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

V: …. Daarom bidden wij gevolgd door lied 333 

 

Mededelingen over de inzameling voor het diaconaat (Paascollecte), eigen kerkenwerk en de spaardoosjes 

 

Wilt u een diaconale gift overmaken? 

  

dan kan dat op nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte t.b.v. kinderen in de Knel  

 

Of voor de kerk op nr. NL85RABO0373726139 

 

Zegen 

 

 


