
  

 

Buurtkerk: 
Zondag 10:00 

Jeugddienst m.m.v. Delight 

Voorganger: Ds. Simon 

Dingemanse en 

jeugdwerker Joost de Bruijn  

Ouderling van dienst: 

Mirjam Varkevisser 

 

Geen oppasdienst 

Geen kindernevendienst  
 

Bloemengroet:  

Dhr. Evert Waal, v.d. 

Mortelstraat 42 

Oude Jeroenskerk: 
Zondag 10:00 uur: 

Voorganger: Ds. Harry Pals 

Ouderling van dienst: Nel 

van der Niet-van der Plas 

Organist: Jaco v Leeuwen 

 

Geen oppasdienst  

Geen kindernevendienst: 
 

Bloemengroet: Carolien 

Tavenier, Bronckhorst- 

straat 41 

 

Collectes: 

1e  Diaconie: Kerk- en 

schoolproject Tovertafel 

2e  Plaatselijke kerk 
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 

Live dienst via: Kerkdienst 

Gemist Buurtkerk en Oude 

Jeroenskerk:  

Youtube en 

link www.pkn-noordwijk.nl  
 

Volgende week  
Buurtkerk:  

Zondag 10:00 

Voorganger: 

Pianist: Gert Binnendijk 
 

Oude Jeroenskerk:  

Zondag 10:00 uur: 

Voorganger: Ds. Harry Pals 

Organist: Jaco v Leeuwen 
 

Aanmelden  kerkdiensten 

Registratie van maandag 

tot vrijdagavond voor de 

dienst bij voorkeur via E-

mail: kerkdienst@pkn-

noordwijk.nl/telefonisch: 

06-30706621.  
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www.pkn-noordwijk.nl                             www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/ 

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 
 

Basiscatechese 30/11 (ca. 9- 12 jaar)"Wie is Sinterklaas?"  

Beste catechisanten, Sinterklaas is ons land. We kennen de goed 

heiligman van zijn cadeautjes en gedichten. Maar, waar komt hij 

bijvoorbeeld vandaan? In welke landen vieren ze nog meer Sinterklaas en 

hoe? We horen en zien van de Tsjechische Sint Mikuláš en zijn 

assistenten čert a anděl. (zie afbeelding) We gaan dat en meer ontdekken. Van harte 

welkom maandag 30 november: 19:15 tot 20:00 uur in Het Windkrachthuis. Groetjes Joost  

 

Sint en Pieten op bezoek voor Diaconaal Project WakeUp 

Vrijdag 4 december en zaterdag 5 december kunnen Sint en Piet voor € 25,00 bij u thuis 

een bezoekje brengen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  Opgave: Janneke Marijs 

j.marijs@kpnplanet.nl 071- 3616807 of Cobie Dekker wpdekker@ziggo.nl 071-3620546 

 

Kerststukjes: opgave 

Beste mensen, N.a.v. de aankondigen in o.a. vorige Zondagsbrieven, roepen wij de ouders 

van de Kindernevendienstkinderen en kinderen tot ca. 12 jaar op zich op te geven voor de 

Kerststukjesactie. Wil je meedoen, laat dat dan weten voor zondag 6 december (en bij 

voorkeur: hoe eerder hoe beter). Dan weten wij hoeveel en aan wie pakketjes gebracht gaan 

worden. We houden jullie op de hoogte via Zondagsbrief, Facebook, apps en Kerkwijzer. 

Graag opgave met naam/namen en contactgegevens voor zondag 6 december bij Mirjam 

en/of Joost: mirjamvarkevisser@hotmail.com en/of pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl 

 

Erwtensoep voor het Pici Huis in Roemenië 

U kunt nog tot uiterlijk 1 december erwtensoep bestellen. De prijs is € 5,00 per liter en de 

opbrengst is voor het Pici Huis in Roemenië. Bestellen kan via de mail 

roemenienoordwijk@gmail.com of telefonisch 071-3618149. Graag opgave van adres en 

telefoonnummer dan wordt de soep bij u bezorgd op 5 december tussen 10:00 en 12:00 uur. 
 

Inzameling voor de voedselbank 

Volgende week zondag, 6 december,  is er Heilig 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. 

Hierbij een lijstje met suggesties: Potten oploskoffie, olijf- of zonnebloemolie, blikken 

soep, thee, wasmiddel, wc-papier. Geen alcohol aub, ook liever geen potten met groente.  
 

Kerstkaarten voor Wake up! 

Komende weken kunt u kerstkaarten kopen voor ons diaconaal doel wake Up! 1 kerstkaart 

€ 1,- 10 kerstkaarten € 7,50. De Kerstkaarten liggen bij boekhandel van de Meer De Keuvel 

1 te Noordwijk. En u kunt ze ook verkrijgen bij één van werkgroep leden van Wake Up!  

 

Uitzendingen KerkTV voortaan via KerkdienstGemist 

Voortaan kijkt u online naar de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl De uitzendingen 

blijven in de maand november ook nog via Kerkomroep te zien maar dit zal per 1 december 

definitief stoppen. Als u via internet kijkt dient u dus voortaan naar een andere website te 

gaan. Daarnaast blijven de diensten ook te zien via Youtube, zoeken naar Protestantse Kerk 

Noordwijk. Vergeet niet te abonneren! Er staat ook een link op de eigen website www.pkn-

noordwijk.nl. Na afloop blijft de dienst als archief te zien via www.kerkdienstgemist.nl 

Indien u vragen heeft over het gebruik: Peter Barnhoorn 06-40339250. Op het terrein van 

Groot Hoogwaak heeft de kerk nu een eigen tv-kanaal: 992. 

mailto:kerkdienst@pkn-noordwijk.nl
mailto:kerkdienst@pkn-noordwijk.nl
http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:wpdekker@ziggo.nl
mailto:roemenienoordwijk@gmail.com
http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

 

  

 

JEUGDDIENST 29 NOVEMBER 2020 ORDE 

 

Muziek Delight voor de dienst: (Preludium) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied Delight “Met open armen (welkom in Gods huis)” - Schrijvers voor gerechtigheid 

 

Openingswoorden op de drempel 

“Ik ben hier en ik help iemand met: ....................” 

 

Gebed bemoediging en groet 

 

Lied Delight “Zoekend naar licht” – Lied 1005, vers 1, 3 en 4 (met refreinen) 

 

Kyrië-gebed 

 

Lied Delight: “Toen Ik naar mijn naaste zocht” -Ev. Liedbundel Lied 402 

 

Gebed opening van de Schriften 

 

Bijbellezing Mat. 25: 34 -40 

 

Lied Delight “Help I need somebody? “ -Beatles 

 

Verhaal Sint Maarten 

 

Lied Delight “Kijk eens om je heen” 

 

Overweging 

 

Lied Delight: ““Toon mijn liefde” – Opwekking Lied 705 

 

Presentatie Kerststukjesactie 

Presentatie/interview Diaconie 

(Diaconie: Collecte) 

 

Dank -en voorbeden 

met acclamatie “O Lord, hear my prayer” en na stil gebed gezongen Onze Vader van Elly & Rikkert  door 

Delight 

 

Delight: ”Hey brother”-Avicii 

 

Heenzending en zegen 

 

Lied Delight: “Vrede wens ik je toe” Lied 31 (uit Opstaan van Iona) 

 

Einde dienst 

 

Toegift Delight: (Postludium) 



 

Oude Jeroenskerk 

Eerste zondag van Advent (29 november 2020) 
 

Preludium : ‘Christus der ist mein Leben’ 

melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’) 

Johann Pachelbel (1653-1706) 

 

Welkom en mededeling - aansteken kaarsen 

 

OP EN OVER DE DREMPEL 

We gaan staan 

Openingslied: 444 : 1, 2, 3 

 

Groet en bemoediging 

 

Vg De HEER zij met u! 

Gem. OOK MET U ZIJ DE HEER! 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 

Gem. DIE HEMEL EN AARDE 

GEMAAKT HEEFT, 

Vg. die was, die is en die komt, 

Gem. NAAR WIE WIJ VOL 

VERWACHTING UITZIEN. 

 

Drempelgebed 

Vg. Wij wachten op U, Eeuwige, 

 op uw komst, op uw Zoon, op Uzelf, 

 op uw licht dat verheldering brengt, 

 op uw macht die alles verandert. 

Gem. OPEN ONZE HARTEN  

 VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE, 

Vg. waai met uw Geest 

 door ons gesloten bestaan, 

Gem. KOM NAAR ONS TOE 

 EN WIJS ONS NIEUWE WEGEN. 

 AMEN.  

 

We gaan zitten 

 

Psalm van deze zondag, met antifoon: 432a, ps. 

25 : 1 en 2, 432a 

 

MET DE WERELD OM ONS HEEN 

 

Gebed om ontferming, uitlopend op 

[‘Tussentijds’ 9] : 

 

7 Doorbreek de ban van ons gemis  

  

met licht dat niet te doven is:  

 Kyrie eleison! 

 

8 Gij roept ons met een nieuwe naam  

 uit dit genadeloos bestaan:  

 Kyrie eleison! 

 

9 Verschijn ons als de dageraad,  

 Gij, Zon die ons te wachten staat:  

 Kyrie eleison! 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed voor deze zondag 

 

Met de kinderen 

 

Profetenlezing : Jesaja 63 : 19b – 64 : 8 [nieuwe 

vertaling) 

 

Antwoordpsalm : 85 (versie 85b) 

 

Evangelielezing : Marcus 13 : 1-7.24-37 [nieuwe 

vertaling] 

 

Lied bij het evangelie : 460 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Antwoordlied : 462 : 1, 2, 3, 5 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Dankgebed en voorbeden, met acclamatie 368a, 

 stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze 

Vader  

 

Mededelingen en inzameling 

  

GEZEGEND DE WERELD IN 

 

We gaan staan 

 

Slotlied : 438 : 1, 2, 4 

 

Zegen, beaamd met 431b 

Postludium: ‘Macht hoch die Tür’ (op. 135a 

nr.16) 

  Max Reger (1873-1916) 


