
  

 
Buurtkerk 

Viering Heilig Avondmaal 

10:00 uur Voorganger: Ds. 

Petra van der Burg 

Ouderling van dienst: 

Mirjam Varkevisser 

Organist: Chris Faddegon  
 

Bloemengroet:  

Mevr. P.L. Weelen-

Houwaart, Woon-

Zorgcentrum Groot 

Hoogwaak kamer A105  
 

Oude Jeroenskerk 

10:00 uur Voorganger: Ds. 

Simon Dingemanse 

Ouderling van dienst: 

Margriet van Duin 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
 

Bloemengroet:  

Marienelle van Gemert, 

Beukenrode 382 Voorhout 

 

Beide kerken: 

Geen oppasdienst 

Geen kindernevendienst 

 

Collectes: 

1e KerkInActie: 

Werelddiaconaat Kameroen 

2e Plaatselijke kerk 
 

‘s Heerenloo: 

11:00 uur Dhr. M. van der 

Linden  
 

Online  uitzendingen: 
Zondag 10:00 uur 

Kerkdienst Gemist 

Buurtkerk / Oude 

Jeroenskerk / ‘s Heerenloo 

www.youtube.com/Protesta

ntseKerkNoordwijk en 

link www.pkn-noordwijk.nl  
 

Volgende week  
 

Buurtkerk: 

10:00 uur: Voorganger:  

Ds. Simon Dingemanse 

Organist: Bas van Beek 

  

Oude Jeroenskerk: 

10:00 uur: Voorganger:  

Ds. Harry Pals 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Pastoraat 

 

 
 

Inzameling Voedselbank 17 oktober 

U kunt ook via de bank uw bijdrage geven: 

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

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

Maaltijd Wake Up  

Woensdag 20 oktober 2021, menu: heldere kippensoep, hutspot met suddervlees, yoghurt 

met vruchten. De maaltijd wordt rond 18 uur bij u thuis bezorgd. Bestellen kan bij: Cobie 

Dekker, wpdekker@ziggo.nl, tel 071-3620546 of Janneke Marijs , j.marijs@kpnplanet.nl, 

tel 071-3616807. Graag contant betalen, de opbrengst komt geheel ten goede aan Wake Up. 
 

Nieuwe groepsindeling en tijden catecheses 

We zijn doende geweest de beschikbaarheid te inventariseren welk dagdeel het de 

catechisanten het beste schikt voor na de herfstvakantie. We streven ook een evenwichtige 

verdeling op basis van leeftijd en beleving na om de catechisanten interactief te kunnen 

toerusten. Omdat dit jaar veel basiscatechisanten zijn overgestapt, zijn er relatief veel 

brugklassers. Het Jeugdplatform heeft nu een andere groepsindeling voor dan die we 

gewend waren: 1.) De groep bovenbouw basisschool -brugklas (ca. 9 tot 13 jaar): min of 

meer om en om op maandagavond 19:15 uur en woensdagmiddag 14:45 uur. 2.) De groep 

vanaf klas 2/3 middelbare school (ca. 14/15 tot circa 18 jaar): min of meer om en om op 

maandagavond en woensdagavond 19:15 uur. In o.m. de Kerkwijzer van november staat 

meer info. Volg ook de berichtgeving via de apps e.d. Eerste catechese groep 2 -dus 14+- 

woensdag 27 oktober 19:15 uur Windkrachthuis. 
 

5 november 2021: Op Verhaal komen 

Op vrijdagavond 5 november a.s. is de avond 'Op verhaal komen' in de Oude Jeroenskerk. 

Ds. Simon Dingemanse vertelt dan geinige en goocheme joodse verhalen en de 

Noordwijkse Klezmerband Lou Sjoege zal dat muzikaal omkleden. Wellicht is er nog een 

beperking op het maximale aantal toegestane aanwezigen, dus wacht niet te lang met 

aanmelden. Aanmelden: simondingemanse@gmail.com of tel. 3645206. 
 

7 november 2021 Fruit inzamelen tijdens Dankdag voor gewas en arbeid 

Op 7 november wordt er weer aandacht besteed aan Dankdag voor gewas en arbeid. 

Voor deze keer willen wij fruit inzamelen tijdens de dienst en na afloop 

wegbrengen naar de bewoners van de Zorgcentra Groot Hoogwaak en Jeroen. U 

wordt daarom verzocht om zondag 7 november fruit in de manden te doen die bij 

de ingangen staan. Op deze manier kunnen we van de vruchten van de gewassen 

delen met de ouderen.  
 

7 november 2021: Eexcursie naar de Joodse synagoge in Den Haag 

Op zondag 7 november a.s. vindt in samenwerking met het Noordwijkse Leerhuis de 

excursie naar de Joodse synagoge in Den Haag plaats. Aanmeldingen daarvoor moeten 

uiterlijk 3 november binnen zijn. Ook hiervoor gelden bovenstaande aanmeldgegevens. 
 

Foute datum filmavond 

In de kerkwijzer van oktober staat een keer abusievelijk vermeld dat de eerste filmavond op 

15 november a.s. zal plaatsvinden. Dat moet 15 december zijn. 
 

http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.pkn-noordwijk.nl/
mailto:simondingemanse@gmail.com


 

 

  

Hartelijk welkom in de Buurtkerk op zondag 17 oktober 2021 5e van de 

Herfst 
  

Dienst van Schrift en tafel 

 

U bent van harte uitgenodigd om levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank.   

 

 

OP EN OVER DE DREMPEL 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

Wij zingen lied  146a : 1, 2 

 

Bemoediging en groet,  

 

Wij zingen lied 146a : 5  

Gemeente  gaat zitten 

 

Gebed om ontferming 

 

Aansluitend zingen wij het loflied Hoe goed o Heer, is 

’t hier te zijn: lied 972: 1, 2   

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Wij zingen lied 972: 7, 8  

 

Schriftlezing II Sam.8: 7 – 14 

 

Wij zingen lied 994 : 1, 2 

 

Schriftlezing : Marcus 10: 32 - 45  

 

Wij zingen lied 994: 3, 4 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wij zingen  lied 990: 1, 2, 3 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden 

V: …… daarom bidden wij 

A: ........ lied 331 

  

Aandacht voor inzameling van de gaven voor de 

diaconie en de plaatselijke gemeente 

 
De avondmaalstafel wordt klaargemaakt 

 

TAFELVIERING 

 

Nodiging 

 

 

Wij zingen lied 975 : 1  

 

Tafelgebed  

 

V: ... als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij zijn dood, totdat Hij komt. 

 

Wij zingen lied 975: 2 

 

... vervolg tafelgebed en gezamenlijk gebeden Onze 

Vader 

 

Vredeswens 

 

Wij zingen lied 975: 3, 4  

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Tijdens de tafelviering zingen we lied 568a  

 

Dankzegging 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

iedereen gaat staan  

Wij zingen lied 704 

 

Zegen gevolgd door gezongen Amen  



 

ORDE VAN DIENST   

ZONDAG 17 OKTOBER 2021 

Vijfde zondag van de herfst 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Kleur: groen (hoop op de nieuwe schepping) 
 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium: Allein Gott in der Höh' sei Ehr - Jan Pzn. 

Sweelinck (1561-1621) in gedachtenis aan deze grootste 

componist van Nederland, omdat hij gisteren (16 okt.) 

vierhonderd jaar geleden is overleden  

 

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

(gemeente gaat staan) 

Aanvangslied en gezongen drempelgebed:  

Lied 275 

 

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. 

       Amen.  

(gemeente gaat zitten) 

 

Psalm bij de thematiek van de dienst  –  

(Wonen in het Woord) Lied 119:62,64    

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed om ontferming bij de nood van de wereld, 

afgesloten met kyriëzang: lied 301f beurtzang vg - a 

 

Glorialied: lied 304 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Evt. moment met de kinderen: waar wil je wonen? 

 

Lied ook voor kinderoren: lied 806 

 

Thoralezing: Exodus 6:2-8 

 

Antwoordlied: lied 362 

 

Evangelielezing: Johannes 8:30-37, 48-59 

 

Antwoordlied: lied 333  1e:vr; 2e:m; 3e: a 

 

 

 
Reconstructie van het gezicht van Jezus (BBC, 2001) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 316 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Moment van gedachtenis, afgesloten met het tweemaal 

zingen van lied 961  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Toelichting op de inzameling voor Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat Kameroen)   

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: lied 416 

 

Wegzending  en zegen   G. zingt AMEN  

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 

Postludium: Fuga in D - Johann Pachelbel (1653-1706)  

 

Welkom bij de ontmoeting rond koffie en thee  

 

Als u meer wilt weten over de protestantse gemeente 

Noordwijk, dan kunt u de website www.pkn-noordwijk.nl 

raadplegen.  

Deze dienst is te bekijken/beluisteren via 

kerkdienstgemist.nl.  

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

