
  

 

Buurtkerk: 
Vrijdag 15:00 uur 

Voorganger: 

Ds. E. Mandemaker 

Ouderling van Dienst: 

Nel van der Niet 

Organist: Bas van Beek 

 

Zondag 10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. E. Mandemaker 

Ouderling van Dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist:  

Bas van Beek 

 

Bloemengroet: 

Amirmoez en Nilofar 

Alinead , A. van 

Royenstraat 36 

 

Geen oppasdienst  

Geen kindernevendienst 

 

Oude Jeroenskerk: 
Zondag 10:00 uur: 

Geen dienst / wel online 
 

Bloemengroet: 

Mevr. Bep van Veen,  
 

Beide Kerken: 
Collectes: 

1e  Diaconie: Wake Up! 

2e  Plaatselijke Kerk 
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 uur 

Kerkomroep Buurtkerk: 

Live dienst 

Kerkomroep Oude 

Jeroenskerk: Opname 

vrijdag 

Beide diensten: Youtube en 

link ww.pkn-noordwijk.nl  
 

Volgende week  
 

Buurtkerk  

Vrijdag 15:00 uur 

Voorganger: Ds. Harry Pals 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Zondag 10:00 uur: 

Geen dienst / wel online 

 

Oude Jeroenskerk:  

Zondag 10:00 uur: 

Voorganger: Ds. Ad van 

Houwelingen 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Online  uitzendingen: 

Zondag 10:00 uur 
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Pastoraat 

 

 

 

 

 

Ds. Simon Dingemanse is van 6 juli t/m 2 augustus afwezig i.v.m. studieverlof en vakantie. 
 

Kerkelijk medewerker Joost de Bruijn is van 11 juli tot 3 augustus afwezig i.v.m. vakantie 

 

Predikant volgende week  

Wegens gezondheidsproblemen zal ds. Petra van der Burg ook de komende week nog niet 

beschikbaar zijn voor de gemeente. In dringende gevallen kunt u contact op nemen met de 

coördinator voor het pastoraat Anneke van der Niet (tel 06 - 30706621). Zij zal dan in 

samenspraak met de wijkvoorzitters zorgen dat de vraag op de juiste plek komt.  

Voor vrijdagmiddag 17 juli is ds. Harry Pals bereid gevonden om voor te gaan in de dienst. 

We wensen ds. Petra van der Burg een spoedig herstel toe.  

 

Een predikant met ziekteverlof 

De deuren van de kerk zijn nog niet open en één van de predikanten legt het loodje. Ik kan 

me voorstellen dat u even schrikt en bij uzelf denkt 'toch geen corona uitbraak in onze 

kerk'... Hopelijk kan ik u wat uitleg geven en een beetje geruststellen. Sinds november 

vorig jaar heb ik schouderklachten en dat is uitgelopen op een zogenaamde frozen 

shoulder. Wat betekent dat? De schouder is flink beperkt, stijf en pijnlijk. Heel simpele 

bewegingen kan ik niet maken. Als u goed heeft opgelet heeft u misschien wel gezien dat 

mijn handen bij de zegen steeds minder hoog kwamen. Nu weet u hoe dat komt.  

Deze blessure lijkt op een gewone verrekking of beschadiging. Het grote verschil is echter 

dat hier een ontsteking diep in het gewricht onder zit en dat het vreselijk langdurig is: twee, 

drie jaar is geen uitzondering.  

Wat het genezingsproces enorm kan helpen is een ontstekingsremmende injectie en het is 

de bedoeling dat deze vrijdag 10 juli wordt gezet. Maar het is wel nodig om daarna een 

week rust te houden. Wanneer ik weer voluit aan het werk kan, is nog niet helemaal te 

zeggen. Ik verwacht dat ik daar eind volgende week, rond donderdag 18 juli, een goede 

inschatting in kan maken. 

Ik ben heel blij dat onze gemeente is gezegend met een doortastend kerkbestuur, een stevig 

Koepel Team en emeritus collega's die een handje kunnen en willen bijzetten. Alle 

vertrouwen dat we deze tijd zo met elkaar doorkomen.  

Warme groet voor u allemaal, ds. Petra van der Burg 

 

Digitale kerkdienst bekijken/beluisteren  

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

Oude Jeroenskerk), link op www.pkn-noordwijk.nl en Youtube: 

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

ook zoeken naar Protestantse Kerk Noordwijk. Na afloop blijft de dienst als archief te zien 

via www.kerkomroep.nl Indien u vragen heeft over het gebruik van kerkomroep kunt u 

contact opnemen met Peter Barnhoorn 06-40339250.  

 

Kerkdiensten op vrijdag en zondag: 

Registratie in de week voorafgaand aan de dienst bij voorkeur via E-mail: kerkdienst@pkn-

noordwijk.nl of telefonisch bij Anneke van der Niet: 06-30706621. Registreer niet bij 

verkoudheidsklachten van uzelf of gezinsleden. Meer informatie staat in de Kerkwijzer. 
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Inzameling voor de Voedselbank 

U kunt woensdag 15 juli weer levensmiddelen inleveren in de tuin van het Windkrachthuis tussen 19.00-20.00 uur. 

Overdag staan er ook al kratten in de tuin van het Windkrachrhuis klaar, waar u de levensmiddelen in kunt deponeren 

(ingang tuinhek aan de Huis ter Duinstraat, naast de ingang van de Buurtkerk). Wij kunnen het ook eventueel thuis bij u 

ophalen, dan kunt u bellen naar: Marjo van Vliet 071- 3613705 Trudy van Donk 071-3614486. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om langs te komen,dan kunt u ook uw financiëel bijdragen via: 

- Diaconie Prot.Gem.Noordwijk: rek.nr.: NL60RABO0346811708  t.n.v.Voedselbank 

- Voedselbank : rek.nr: NL16 RABO 0384 6428 88 t.n.v. Voedselbank 

 
Diaconaal Project WAKE-UP: Windkracht Maaltijd aan huis 

In plaats van de Diaconale maaltijden die we 1x per maand organiseerden in Het Windkrachthuis, komen we nu de 

maaltijd bij u thuis brengen.  We starten op woensdag 15 juli. Wat is de bedoeling?  U meldt u aan op onderstaande 

adressen of via de mail. Tussen 17.30 uur  en 18.00 uur wordt uw maaltijd bij u thuis bezorgd. En u rekent aan de deur af. 

We hebben geen pin dus contant afrekenen. De prijs is: €10,-- Menu 15 juli:  Tomatensoep, Stamppot bietjes met of 

zonder spekjes en  een gehaktbal, bers fruit. De adressen voor vragen een aanmelden: Cobie Dekker, wpdekker@ziggo.nl  

of bellen  0615535525 Nel van der Niet, nelvdniet@ziggo.nl of bellen 071-3618108 We hopen dat velen zich dit weekend 

nog aanmelden!!!!!!. 

Orde van dienst Buurtkerk  

 

vrijdag 10 juli 2020 15:00 uur  
(Uitzending zondag 12 juli 2020 10:00 uur via o.a. Kerkomroep Oude Jeroenskerk) 

en 

zondag 12 juli 2020 10:00 uur 
(Uitzending zondag 12 juli 2020 10:00 uur via o.a. Kerkomroep Buurtkerk) 

 

Preludium: Adagio van Simon Landsman 

 

Stilte/bemoediging en groet 

 

Improvisatie op lied 975 1 en 3 

 

Gebed 

 

Grote God wij loven U 

 

Gebed 

 

Leviticus 19:17 en 18 

 

Lucas 10:25-37 

 

Dankt, dankt, nu allen God 

 

Verkondiging 

 

Improvisatie op lied 976 lezen/neuriën tekst 1 en 3 

 

Gebeden 

 

Vervuld van uw zegen 

 

Zegen 

 

Postludium: Over lied 425 
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