
 

 

  
 

 

Buurtkerk 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk:  
Gezamenlijke dienst 

Viering Heilig Avondmaal 

10:00 uur 

Voorganger:  

Ds. Simon Dingemanse 

Ouderling van dienst: 

Margriet van Duin 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
 

Bloemengroet: 

Mevr. R.L. Lüschen-

Butzmann, Oranje 

Nassaustraat 61 en mevr. 

Gerritse, Hogeweg 20 

 

Collectes: 

1e Diaconie 

2e Plaatselijke kerk 

3e Extra collecte Oekraïne 
 

19:00 uur 

Vesper m.m.v. Vesperkoor 

Voorganger: 

Ds. H. Pals 

Cantor-organist: 

Jaco van Leeuwen 
 

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. Conny de 

Peuter 
 

Volgende week  

Buurtkerk 
10:00 uur 

Voorganger:  

Ds. E. Mandemaker 

Organist: Gerard 

Colenbrander 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger:  

Prop. N. Binnendijk 

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Kerstavond zaterdag 24 december 2022 Kerstavondviering in de 

Buurtkerk 19:30 uur 
 

Kerkdiensten per 1 januari 2023 

Zoals u in de kerkwijzer heeft kunnen lezen, zullen er in het eerste kwartaal van 

2023 beurtelings in de Oude Jeroenskerk en de Buurtkerk diensten worden gehouden 

(m.u.v. 22 januari vanwege een Top2000 dienst). Dit om de hoge energiekosten te drukken 

en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit te tonen door 

minder gas te verbruiken. 
 

Inzameling Voedselbank. 

Deze zondag zullen wij weer gezamenlijk het Heilig Avondmaal met elkaar vieren in de 

Oude Jeroenskerk. Wilt u dan levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank?  
 

Catechese 10-13jarigen (groep 1) "Bizar verhaal!" donderdag 15 december 19:15  

De Bijbel staat vol verhalen. Sommige verhalen zijn zo bizar, dat ze nauwelijks te geloven 

zijn. Andere verhalen zijn meer geloofwaardig. We hebben niet alle tijd om dat helemaal 

uit te pluizen en dat hoeft ook niet. Want, we hoeven geen pasklaar antwoord te hebben, 

wat we geloven en wat we niet geloven. Maar, we zullen een aantal verhalen interactief 

bespreken en er is nog meer. De 14 plus catechese (maandag) wordt verplaatst naar januari.  
 

Adventsconcert Vesperkoor Noordwijk 

Op vrijdag 16 december is het Adventsconcert van het Vesperkoor In de Oude Jeroenskerk. 

Aanvang is om 20.15 uur en de deuren gaan open om 19.45 uur. Kaarten à € 12.50 

verkrijgbaar Kaas aan Zee, Kerkstraat 26d. 
 

Kerststukjes maken zondag 18 december 10:00 uur bij de dienst in de Buurtkerk 

Op zondag 18 december gaan we in de Buurtkerk weer Kerststukjes maken. Ben je zo 

tussen de 4 en ongeveer 12 jaar jong dan ben je van harte welkom. Neem gerust je ouders 

en grootouders mee naar de dienst. De Kerststukjes worden meteen na de dienst verkocht 

t.b.v. het goede doel Serious Request. Ook op zaterdagavond 17 december is er ook 

gelegenheid tot het maken van Kerststukjes in het kader van de Levende Adventskalender.  
 

Oliebollenactie Diaconaal Project Wake UP       

Echte bakker J.G.de Witt uit de Hoofdstraat gaat voor ons oliebollen en appelbeignets 

bakken. Oliebollen met en zonder vulling € 1,20 per stuk Appelbeignets € 1,90 per stuk   

Bestellen kan via : OJK: Cobie Dekker:  wpdekker@ziggo.nl   071-3620546 

Buurtkerk: Janneke Marijs : j.marijs@kpnplanet.nl   071-3616807 U kunt ze ophalen 

zaterdag 31 december 2022 tussen 10.00-13.00 uur bij de Vinkenhof Achterzeeweg 1, 2201 

EM te Noordwijk. Eventueel kunt u ze ook laten thuis bezorgen. 
 

Energiecompensatie bestemmen voor armoede in Nederland 

Kerk in Actie is samen met de Voedselbank en Schuldhulpmaatjes een actie gestart tegen 

armoede in Nederland. Gemeenteleden worden daartoe opgeroepen om de 

energiecompensatie die  zij van de overheid ontvangen hebben, geheel of gedeeltelijk te 

bestemmen voor deze actie: NL60 RABO 0346 8117 08 Diaconie Prot. Kerk Noordwijk.   
 

Kerstpakkettenactie 

De gezamenlijke Noordwijkse kerken houden net als voorgaande jaren in december weer 

een kerstpakkettenactie. U kunt aan de actie bijdragen door een deel van uw Kerstpakket af 

te staan of door middel van een geldelijke bijdrage. Informatie op flyers achter in de kerk. 

http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.youtube.com/ProtestantseKerkNoordwijk
http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/


 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE  ZONDAG 11 DECEMBER 2022 

Derde zondag van advent 

(zondag gaudete – Verblijd u) 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

 

Viering maaltijd van de Heer 

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse   

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium: Uit Partita over ‘Daar komt een schip 

geladen’ (Lied 434) -  Adriaan Engels (1906-2003) 

Praeludium/Koraal/Duo/Canon 

 

Welkom en mededelingen door de diaken v.d.  

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied: Lied 450 (lied bij zondag gaudete) 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

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. 

  Korte stilte… 

Vg. Goede God, wilt U oog voor ons hebben, 

A.   zie ons aan met uw vergeving en ontferming. 

Vg. Dat wij ons kunnen koesteren in uw licht, 

A.   wij leven immers van wat U geeft. Amen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Psalm van de zondag: lied 85a   

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…  

 

Profetenlezing: Jesaja 35:1-10 

 

Zingen: Lied 466:1,3,6 

 

Evangelielezing: Matteüs 11:2-6  

Brieflezing: Jakobus 5:7-11    

 

Zingen: Lied 435:1,2 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 440:1,2,4     

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Nodiging 

 

Voorbeden, stil gebed 

 

Inzameling van de gaven  

 

Tafellied: Lied 391 

 

Tafelgebed: lied 403e  

(allen zingen steeds de regel onder de notenbalk) 

 

Vredegroet:  

Vg. De vrede van Christus zij met u allen.   

G.   zijn vrede zij ook met u. 

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand… 

 

Gezongen Lam Gods – lied 408e eerste 3 regels herh.! 

 

Uitdelingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn  onder orgelspel 

a) Nun komm, der Heiden Heiland  BWV 659 - 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

b) Von Gott will ich nicht lassen  BWV 658 - idem 

 

OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Slotlied: Lied 439:1,2,3 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

Postludium: Ouvrez les portes du Saint lieu (melodie 

Lied 435) - Guy Bovet (*1942) 

 

 

Welkom bij de ontmoeting in het koor rond koffie, 

thee en limonade 

 

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.  

Deze dienst is terug te luisteren/kijken via 

kerkdienstgemist.nl 

 


