
  

 

Buurtkerk 
Zondag 10:00 

Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van dienst:  

Corrie van Hoek 

Organist: Chris Faddegon 
 

Bloemengroet: 

Dhr. J. van Asten, 

Duinweg 43 
 

Oude Jeroenskerk:  
Zondag 10:00 

Voorganger:  

Ds. P. Ravensbergen 

Ouderling van dienst: 

Nel van der Niet-v.d. Plas 

Organist: Jaco van 

Leeuwen  
 

Bloemengroet:  

Fam. Hogervorst, 

Ambachtsgeest 4 
 

Beide kerken:  
Geen oppasdienst 

Geen kindernevendienst  
 

Collectes: 

1e KerkInActie: Noodhulp 

Griekenland 

2e Plaatselijke kerk 
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 uur 

Kerkdienst Gemist 

Buurtkerk / Oude 

Jeroenskerk / ‘s Heerenloo 

www.youtube.com/Protesta

ntseKerkNoordwijk en 

link www.pkn-noordwijk.nl  
 

‘s Heerenloo: 

11:00 uur Dhr. Marco van 

Delft 
 

Volgende week  
 

Buurtkerk 

Zondag 10:00 

Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. Petra van 

der Burg 

Organist: Bas van Beek 

 

Oude Jeroenskerk  

Zondag 10:00 

Voorganger: Ds. S. 

Dingemanse 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Pastoraat 

 

 

 

Aanmelden  kerkdiensten 

Opgave kan vanaf maandag tot en met vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de dienst 

via de mail (kerkdienst@pkn-noordwijk.nl) of telefonisch bij Anneke van der Niet (06-

30706621). Graag aangeven voor welke kerk u wilt opgeven. 

 

Overstapdienst zondag 11 juli: Wie stappen er over? 

Op zondag 11 juli vindt weer de overstapdienst plaats. Centraal in de dienst staan 

doorgaans de jonge gemeenteleden die de overstap maken van de basisschool naar de 

middelbare school. We weten van een aantal overstappers in onze gemeente. Die zijn al 

benaderd. Maar, voor de zekerheid het volgende: Mocht je een gemeentelid kennen, dat 

overstapt, mail dan voor 28 juni a.s.  Mirjam of Joost: 

mirjamvarkevisser@hotmail.com, pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl 

 

Collecte zondag 20 juni: PKN Noodhulp 
”Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen in 

Griekenland”. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 

Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 

spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen 

vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 

organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. Maak uw 

bijdrage over op rekening van de diaconie: NL60 RABO 0346 8117 08 onder vermelding 

van Noodhulp Griekenland. 

 

Inzameling Voedselbank 

U kunt woensdag 23 juni bij de ingang van de Vinkenhof weer levensmiddelen inleveren 

tussen 19.00-20.00 uur. Overdag staan er al kratten klaar, waar u de levensmiddelen in kunt 

deponeren. Wij kunnen het ook eventueel thuis bij u ophalen, dan kunt u bellen naar:  

Jan Haasnoot, 06 464 555 39, jan01haasnoot@icloud.com Marjo van Vliet, 3613705, 

vliet1953@gmail.com Boodschappenlijstje: potten oploskoffie; kofiepads; pastasaus (geen 

pasta); olijf- of zonnebloemolie; shampoo; wasmiddel; géén alcohol aub.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kunt u ook een financiële 

bijdrage geven via: 

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

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

 

Kledingcafé 3 juli a.s. 

Zaterdag 3 juli is het zover: het kledingcafé met mooie tweede kans zomerkleding voor 

dames in de Buurtkerk, aanvang 10.00 uur, sluiting 15.00 uur! De opbrengst gaat naar het 

Picihuis in Roemenië. Voor dames van alle leeftijden is er goede en eigentijdse kleding 

aanwezig voor zeer lage prijzen, dus grijp uw kans! Als iemand nog goede zomerkleding 

voor dames weg wil doen, dan kan dat ingeleverd worden op donderdag 1 juli tussen 19.00 

en 21.00 uur in het Windkrachthuis. Esther Plug en Margreet Dingemanse zitten daar klaar 

om het in ontvangst te nemen. Hoeden, tassen, riemen, sieraden en schoenen zijn ook 

welkom. Namens de Roemeniëwerkgroep en de diaconie alvast dank voor uw 

betrokkenheid! 
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ORDE VAN DIENST   

Zondag 20 juni 2021 

Eerste zondag van de zomer  

Wereldvluchtelingendag 

Buurtkerk Noordwijk 

Kleur: groen – hoop op de nieuwe 

schepping 

 

Vg: ds. Simon Dingemanse 

Organist: Chris Faddegon 

M.m.v. vier voorzangers 

 

Preludium: Variaties en finale over psalm 84 – J.G. 

Bastiaans (1812-1875) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

Psalm van de zondag: lied 84:1,2 

 

Groet, bemoediging en gezongen drempelgebed 

Vg. De vrede van God zij met u allen 

A.   Zijn vrede zij ook met u 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft  

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid 

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

Korte stilte…  gevolgd door Lied 217:1,4,5 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

 

Het verhaal van een vluchteling… 

 

Kyriëgebed in beurtspraak – lied 300b 

Allen zeggen steeds ‘Heer, ontferm U’ 

 

Glorialied: lied 652 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen: Is een tent leuk?… 

Lied met de kinderen: lied 806  

 

Profetenlezing: Jona 3:6 – 4:11        

 

 
 

Lied van Gods grote barmhartigheid 

(t. Simon J. Dingemanse; m. lied 243) 

1. Hoor! Jona in de grote vis, 

die dopeling geworden is, 

hij roept tot God in zijn gebed 

en God vangt Jona in zijn net. 

2. Het is het vangnet van zijn trouw, 

want God heeft altijd groot berouw 

over het vallen van de mens, 

zo stelt Hij aan de zee zijn grens. 

 

3. Dus Ninevé, die grote stad, 

heeft toch van Jona, koud en nat, 

het Woord van Gods gericht gehoord: 

‘Ook jullie gaan straks overboord!’ 

 

4. Maar Ninevé heeft zich bekeerd 

en Jona kreeg zijn les geleerd: 

Zo groot is Gods barmhartigheid, 

dat Hij gehoor geeft aan hun spijt. 

 

5. De zee is diep, het water stijgt, 

groot is de vloed die ons bedreigt. 

Wij zijn als Jona in de vis, 

die nooit zijn leven zeker is. 

 

6. Maar groter nog dan Jona is 

die mens van God, de Ichthus-vis, 

die met ons door het water gaat 

en voor ons hel en dood verslaat. 

   

Evangelielezing: Johannes 4:25-42 
 

Gezongen lofprijzing: lied 339a 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 981:1,3,4,5 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Moment van gedachtenis, afgesloten met lied 416 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Informatie over de diaconale collecte  

m.b.v. powerpoint 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 816  

 

Wegzending en zegen   

  

Postludium: Litanies – Jehan Alain (1911-1940)

 



 

 

 

 

 

Liturgie Oude Jeroenskerk  Noordwijk-Binnen 

Zondag 20 juni 2021, 1e zd van de zomer. 10.00 uur. Liturgische kleur: groen 

 
Intrede 

 

Preludium: Psalm 84 - Piet Post (1919-1979) 

 

Welkom en mededeling door de diaken 

 

Aansteken van de kaarsen  

 

Wij gaan staan 

 

Intredelied   Psalm 84: 1 en 6  

 

Stil Gebed 

 

Groet 

Genade, barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader 

en van Christus Jezus, onze Heer. Amen 

 

Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Ene God,  

die hemel en aarde gemaakt heeft,  

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet laat varen het werk van zijn handen.  

 

Gebed van toenadering 

v. ….. 

door Christus, onze Heer. Amen 

 

Wij gaan zitten 

 

Kyrie en Gloria Lied 150a: 1, 3 en 4 

 

Ingeleid door een smeekgebed 

 

Gebed van de zondag 

 

Dienst van het woord 

 

Eerste lezing    Job 30,15-26 

 

Zingen   Lied 296   

 

Evangelielezing  Marcus 4,35-51  

 

Acclamatie op de lezingen   Lied 339a (U komt de 

lof toe) 

 

Verkondiging 

 

Antwoordlied   Lied 848 

 

Dienst van de gaven en gebeden 

 

Inzameling van de gaven  

 

Gebeden  

Gebed over de gaven 

Dank en voorbeden 

Stilgebed 

“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken) 

 

Zending en Zegen  

 

Wij gaan staan 

 

Slotlied Lied 978: 1, 2 en 4 

 

Zegen  

 

Doven van de kaarsen  

 

Postludium: Allegro maestoso e vivace (deel 4) 

uit Sonate IV in Bes - F. Mendelssohn (1809-1847) 

 


