
  

 
Buurtkerk 
10:00 uur  

Voorganger: 

Ds. J. Leeffers 

Ouderling van dienst: 

Nelie van den Oever- de 

Bes 

Organist: Joh. van Duin 

 

Oude jeroenskerk: 
Geen kerkdienst 
 

Bloemengroet:  

Mevr. H. den Dulk-Priester, 

Duindistel 8 en mevr. 

Smilde, Jozef 

Beugelsdijkstraat 10 

 

Collectes: 

1e Diaconie 

2e PKN Jong Protestant 
 

Online  uitzendingen: 
Kerkdienst Gemist 

Buurtkerk / Oude 

Jeroenskerk / ‘s Heerenloo 

www.youtube.com/Protesta

ntseKerkNoordwijk en 

link www.pkn-noordwijk.nl 
 

‘s Heerenloo: 

11:00 uur Mevr. Marion 

Rijsdijk-v.d. Berge 
 

Volgende week  

 

Buurtkerk:  
Geen kerkdiensten 

 

Oude Jeroenskerk:  
Voorganger: 

Ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist: 

Jaco van Leeuwen 
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Weer bezoekers bij de kerkdiensten 

Vanaf deze zondag kunnen we weer bezoekers verwelkomen in de kerkdienst, maximaal 

70 personen. Wel met mondkapje op bij aankomst en vertrek. Registratie is niet nodig. 

 

Geen kindernevendienst 

Het Crisisteam en het Jeugdplatform hebben besloten, dat de Kindernevendienst tot nader 

bericht geen doorgang kan vinden. Het is niet verantwoord, dat de kinderen dichtbij elkaar 

een nevendienst vieren, terwijl het aantal besmettingen onder kinderen hoog is.  

 

"ZoomBeamJeugdkapel" zondag 30 januari, 12:45 uur 

BEAM organiseert elke zondag op NPO2 en YouTube een kerkdienst. Met bekende 

sprekers en de BEAM Worshipband. Kijk op zondag 30 januari die dienst. Ze is 

volgens Beam kerkdienst - TVgids.nl te zien van 11:57 tot 12:27 uur. Een kwartier later 

gaan wij in de lucht. Via o.a. de apps van de Jeugdkapel, Tienercatechese en ouders wordt 

de Zoom-link gedeeld. 

 

Jeugdactiviteiten in februari online en Dienst Jong & Oud. 

N.a.v. de peco van afgelopen dinsdag en de vele besmettingen van 30 minners heeft het C-

Team besloten, dat de jeugdactiviteiten online zullen plaatsvinden in februari. Dat betekent, 

dat de kinder -en basiscatecheses niet doorgaan en de 14+ catecheses en Jeugdkapel via 

Zoom plaatsvinden. Save ook alvast the date voor de Dienst van Jong en Oud van 13 

februari. Die is zowel fysiek als online bij te wonen, o.a. door het gebruik van de 

mentimeter. Keep u posted, zie ook de Kerkwijzer. 

 

Inzameling Voedselbank 2022  

Wij hebben eerder levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank in de diensten dat wij 

het Heilig Avondmaal vierden. Omdat mensen ook wel vergeten om iets mee te nemen 

precies op de data dat er Heilig Avondmaal gevierd wordt, willen wij nu alle zondagen, in 

zowel de Buurtkerk als de Oude Jeroenskerk, manden klaarzetten bij de ingangen. 

Ook via de bank kunt u een 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  

Alvast hartelijk dank, Diaconie  

 

 

http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.pkn-noordwijk.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvgids.nl%2Freligieus%2Fbeam-kerkdienst&data=04%7C01%7C%7C738cbb2720be49a684ad08d9e0bfab46%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637787936076818642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VxvKi0vMNZo7udoYcJI0BQaN8agFh0cxbBC5dblN89k%3D&reserved=0


 
PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK 

 

Orde van dienst zondag 30 januari 2022,  

Buurtkerk 

 

Vg. ds. Jolien Leeffers uit Weert-Budel 

Organist: Dhr. Joh. van Duin 

 

Preludium op orgel: 

Preludium J.S. Bachj 

Was mein Gott wil W.F. Bach 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied: Psalm 15: 1 (Wie zult Gij noden) 

 

Groet, bemoediging  

 

Vg. De Heer zij met u      

A.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer    

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid        

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

en 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed 

 

Inleiding en aandacht voor de kinderen 

 

Kinderlied: Kijk eens om je heen 

Kijk eens om je heen, 

Kijk eens om je heen. 

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 

Want wij moeten samen delen, 

Samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein: 

Samen spelen is pas fijn. 

Kijk eens om je heen, 

Kijk eens om je heen. 

Wij zijn in de wereld niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, 

Zeg maar ja en zeg maar amen. 

Ook al zijn we nog maar klein, 

God wil onze Vader zijn. 

Lezing O.T.: Deut. 6: 4-6 

(door ouderling van dienst) 

 

Lied: 786: 1 (Wij zingen God ter ere) 

 

Lezing N.T.: Lucas 10: 25-37 

(door ouderling van dienst) 

 

Lied: 793: 1 (Bron van liefde) 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Meditatieve muziek 

 

Lied: 995: 1, 2 (O vader trek het lot U aan) 

    

De kinderen komen terug… 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

  

Aandacht voor de inzameling van de gaven  

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Slotlied: 1010: 1, 3 (Geef vrede Heer) 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium op orgel: 

Fughetta in Bes J. Pachelbel 

 

 

 

 

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer 

weten over de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt 

u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de 

predikant of de website  www.pkn-noordwijk.nl 

raadplegen.  

 

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op 

kerkdienstgemist.nl 

 

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

