
 

 

  
 

 

Buurtkerk 
Geen dienst 

 

Oude Jeroenskerk:  
Voorganger: 

Prop. L. van Aalst, 

Amsterdam 

Ouderling van dienst: Theo 

Passchier  

Organist: Jaco van 

Leeuwen 

 

Bloemengroet: 

Mevr. Bogaards, Van 

Konijnenburgstraat 25 en 

fam. van Beelen, 

Lijnbaanweg 12 

 

Collectes: 

1e KerkInActie 

Werelddiaconaat 40 

dagentijd collecte 

Bangladesh 

2e Plaatselijke kerk 

3e Extra collecte Oekraïne 

 

Online  uitzendingen: 
Kerkdienst Gemist 

Buurtkerk / Oude 

Jeroenskerk / ‘s Heerenloo  

link www.pkn-noordwijk.nl 
 

‘s Heerenloo: 

11:00 uur Mevr. C. de 

Peuter 

 

Volgende week  

 

Buurtkerk 
10:00 uur 

Voorganger: Ds. Simon 

Dingemanse 

Organist: Gerard 

Colenbrander 

 

Oude Jeroenskerk:  
10:00 uur 

Voorganger: 

Ds. Axel Wicke  

Organist: Jaco van 

Leeuwen 
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Beroepingswerk / gemeenteberaad 

De wijkkerkenraad heeft op donderdagavond 9 maart het voorstel  van de 

beroepingscommissie aangenomen omtrent de te beroepen predikant. Aansluitend aan de 

gezamenlijke dienst van vandaag zal de beroepingscommissie de beoogde nieuwe 

predikant aan de gemeente voorstellen. 

 

Palmpasen stokken maken 

Volgende week zondag 2 april worden er in de Oude Jeroenskerk tijdens de kinderkerk 

weer Palmpasen stokken gemaakt. Tijdens de dienst mogen de kinderen hun eigen 

palmpasen stok versieren en natuurlijk is er aan het eind van de dienst een mooie optocht 

door de kerk. 

 

PaasChallenge 

Zaterdag 8 april (de zaterdag voor Pasen) is er van 18:00 uur tot ongeveer 20:30 uur een 

PaasChallenge voor de leeftijd van ca. 10-18 jaar. De PaasChallenga sluit aan op het 

jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Aan tafel!’. Door het spelen van de PaasChallenge 

ontdekken jullie het verhaal van Witte Donderdag en het vervolg naar Goede Vrijdag, en 

komt er zicht op de Opstanding. Opgave via pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl 

 

Voorjaarsschoonmaak Oude Jeroenskerk 

Het is weer tijd voor de voorjaarschoonmaak, wij zijn van plan om op donderdag 30 maart 

a.s. om 9.00 uur, weer de jaarlijkse schoonmaak te gaan houden, wil je hem alvast in de 

agenda zetten? We hopen dat het weer net zo gezellig en schoon gaat worden als 

voorgaande jaren Laat mij even weten of je kunt komen helpen (ivm het lekkers) Hoe meer 

er komen hoe meer tijd er over blijft voor de gezelligheid 0653630270 Wil Langbroek 

 

Dinsdag 28 maart 9:30 uur Bijbelkring Buurtkerk 

U bent van harte welkom op de Bijbelkring in de consistorie van de Buurtkerk. 

Eventueel kunt u gehaald en thuisgebracht worden als u wilt, contact dan ds. Simon 

Dingemanse, t. 071 3645206 simondingemanse@gmail.com 

 

Woensdag 29 maart Sobere maaltijd 

Woensdag 29 maart zijn u en jij ook weer welkom bij de sobere maaltijd in De Vinkenhof, 

aanvang 18.00 uur. Aansluitend is er een kort 40-dagenvesper die om 19.00 uur begint. U 

kunt zich voor de sobere maaltijd aanmelden bij ds. Simon Dingemanse. (zie boven). 

 

Catechese  "Biddag en bidden", donderdag 30 maart, 19:15 uur in de Vinkenhof 

Beste catechisanten van beide groepen, Aankomende donderdag komen we weer in de 

Vinkenhof bij elkaar. We gaan net als de vorige weken ontdekken wat bidden is. Hoe zeg 

je iets tegen God? Wat zeg je dan? En, wat is Biddag? Degenen die deze catechese nog niet 

hebben kunnen meemaken, zijn van harte welkom. 

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


 

 

 
 

 

 

ORDE VAN DIENST   

ZONDAG 26 maart 2023 

 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 

Kleur: Paars 

 

Voorganger: Prop. L.W.M. van Aalst 

Organist: Jaco van Leeuwen 

 

Preludium  

 

Welkom en mededelingen door diaken van dienst 

 

Een van de kinderen steekt de kaarsen aan 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied: Psalm 116 1-2 

 

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.  

 

Lied: Psalm 116: 3-4 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: 995: 1-2 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen 

 

Lezing O.T.: Psalm 130 

 

Lied: Psalm 130: 1-2 

 

Lezing N.T.: Mattheüs 26: 36-46 

 

Lied: Psalm 130: 3-4 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: Lied 575: 1 en 6 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

Gedachtenis 

 

Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  onder orgelspel 

 

…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

Slotlied: 413 1-3 

 

Wegzending en zegen   gezongen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd… 

 

Postludium  

 

 

Van harte welkom bij de ontmoeting rond koffie, 

thee en limonade in het koor! 

 

 

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 te bekijken en te beluisteren via 

kerkdienstgemist.nl. 
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