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Kerkdienst in de Noorderkerk 

Op de 7e zondag van Pasen lezen we uit Johannes 17, 
een deel van het gebed dat Jezus uitspreekt voor zijn 
leerlingen voordat hij gevangen genomen wordt. 

Jezus heeft het over eeuwig leven, maar wat betekent 
dat? We hebben er zo allemaal onze eigen gedachten 
over... 

Thema is 'EEUWIG LEVEN BEGINT VANDAAG’.  

Tevens zijn Leonie en Daniël Wierstra- Boekestein 
aanwezig, zij vertellen over hun leven en missie in 
Mozambique. 

Cor van der Meer bespeelt het orgel. 

Van harte welkom! 

Wim Heus 

 

Kindernevendienst 

Zondag 21 mei:  
Johannes 17: 1-13 

‘Ik bid voor….’ 

Kort voordat hij het leven op aarde 
verlaat, bidt Jezus tot zijn Vader. Hij 
verwoordt wat hij gedaan heeft en 
draagt zijn leerlingen aan Hem op. 

 

De kinderen van groep 1 t/m 8 van de 
basisschool zijn van harte welkom bij de 
kindernevendienst.  

 

Jeugdkerk 12-16 jarigen  

Jeugdkerk 12-16 jarigen – Het goede doen 
 

Zondag 21 mei is er weer Jeugdkerk. We gaan het hebben 
over “Het goede doen”.  

We hebben De Tien Geboden gekregen en Jezus heeft ons 
laten zien hoe we moeten leven. Nu is het aan ons om het 
goede te doen. Maar hoe doe je dat?  

Daar willen het met jullie over hebben.  

Tot zondag om 10.00 uur in De Kiem en neem je vrienden en 
vriendinnen mee. 

Groetjes de Jeugdkerk. 

 

Kerkdiensten  

 

Zondag 21 mei 

Noorderkerk, 09.30 uur 

Voorganger:  dhr. Wim Heus  
Orgel:  Cor van der Meer 
Ouderling:  Gertru Immerzeel  
Lector:   Esther van Marrewijk 
Gastheer:  Dirk Hoogenraad 

Noorderkerk, 09.30 uur  

Kerkkring ’De Bron’, Marianne 

De Kiem, 10.00 uur 

Jeugdkerk 

Dorpskerk, 19.00 uur  

Voorganger:  ds. André Verweij 

 

Zondag 28 mei, Pinksteren 

Noorderkerk, 10.00 uur 

Voorganger:  ds. Hans Meijer 

Dorpskerk, 19.00 uur 

Voorganger:  ds. A. Sterrenburg, 
  Voorburg  

Vervoer Noorderkerk 

Als u vervoer nodig heeft om naar de 
Noorderkerk te gaan kunt u bellen met Hans 
van der Kaaij.  Telefoon 0174-417756,  
Mobiel 06-51150175.  
 

Kinderoppasdienst 

U kunt de jongste kinderen in de achterzaal 
brengen waar zij tijdens de kerkdienst  
worden beziggehouden. 
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Collecte zondag 21 mei  

Westlandweek Roosevelt Paviljoen 

De Westlandweek vindt dit jaar plaats van 23 tot 30 
september in de bosrijke omgeving op het mooie 
nieuw Hyde Park in Doorn, waar het Roosevelt 
Paviljoen is gevestigd. Deze vakantieweek is bedoeld 
voor mensen vanuit een thuiswonende situatie, die 
vanwege hun leeftijd en/of gezondheid niet meer 
zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die 
rolstoel-gebonden zijn en lichte zorg nodig hebben, 
zijn welkom. Het Roosevelt Paviljoen heeft alle 
faciliteiten om hen goed te kunnen helpen.  

Dit is een vakantieweek waar aandacht en 
persoonlijke zorg aan de gasten centraal staat. 
Hiervoor zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers 
die zich op alle mogelijke manieren voor de gasten 
inzet. Het is gebruikelijk dat een aantal diakenen de 
groep een dag bezoekt tijdens deze week en 
meehelpt bij de activiteiten. Uw bijdrage voor het 
mogelijk maken van deze vakantieweek is van harte 
welkom.  

U kunt dit werk steunen door het op te nemen in uw 
gebed en/of een bijdrage over te maken op 
rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. 
Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Westlandweek 
Roosevelt Paviljoen.  

Digitale collecte  

QR code voor de collectes 

Tijdens de digitale kerkdienst wordt een QR code 
getoond om met uw smartphone een bijdrage over 
te maken.  

Het aangegeven bedrag kunt u 
altijd handmatig verhogen.  

Uw bijdrage aan de diaconie en 
zending kunt u ook overmaken 
naar rekeningnummer 
NL55RABO0323240216.  
Vermeld dan in de omschrijving 
graag het doel van uw bijdrage.  
 
U kunt ook op het logo klikken, 

dan kunt u met Ideal uw gift overmaken.  

Hartelijke groet, de Diaconie  

Bijbelkring Berkenflat 

Maandag 22 mei komt de Bijbelkring van de 
Berkenflat weer bij elkaar.  

Bij onze bloemlezing uit de Psalmen staan we dit 
keer stil bij Psalm 62 over het stilte en rust vinden bij 
God alleen.  

We beginnen om 10.00 uur in de grote zaal. 

Sylvia van Oosten en Krijn Hage 

Mededeling PCOB 

Aangezien er voor de Westlanddag van 31 mei geen 
nieuwsbrief van de PCOB meer zal verschijnen willen 
wij de mensen die zich aangemeld hebben voor deze 
dag laten weten dat de bus om 11.00 u zal 
vertrekken vanaf Albert Heijn, Oudelandstraat. 

Pastoraat 

Sectie 2, 3, 5, 8 en 10 

Pastor vacant.  

Wanneer een pastor gewenst is, kunt u contact 
opnemen met uw sectieteam coördinator. Indien 
deze niet bekend is, dan kunt u contact 
opnemen met scriba Vincent van Dijk, telefoon 06-
34669111. 

Update hulp Oekraïne  

Afgelopen tijd is er veel gebeurd voor de hulp aan de 
Oekraïne en dit is nodig. De situatie lokaal is daar 
nog steeds zorgelijk. Door de oorlog is er gebrek aan 
alles.  
Naast de levensmiddelen die we verzonden hebben,  
zijn er in april ook veel groentezaden en 
pootaardappelen gestuurd zodat de mensen daar in 
de volkstuinen hun eigen voedsel kunnen verbouwen 
deze zomer.   

Fijn dat wij ook veel spullen 
van u mochten ontvangen, 
zo hebben wij  we een 
nieuwe vracht 
hulpgoederen richting 
Oekraïne kunnen plannen. 
Deze vracht staat gepland 
om op zaterdag 10 juni te worden verstuurd.      

Wilt u ons blijven steunen. Financiële ondersteuning 
kan via een gift, over te maken op de ANBI rekening 
van de stichting NL10ABNA 0872 229 424 t.n.v 
Stichting hulp Hongarije Oekraïne of via de button 
knop op de website www.shho.nl  
Op dit moment is er veel behoefte aan conserven en 
incontinentiemateriaal maar andere hulpgoederen 
zijn natuurlijk ook altijd welkom. Elke dinsdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur aan de Nobelstraat 1 
(Firma ETB Kuijvenhoven) in ’s-Gravenzande. 

http://www.shho.nl
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknsgravenzandenoorderbrug
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Open kerk in de Noorderkerk 

Elke week op  
donderdagmorgen kunt u 
van 10.00 tot 11.30 uur in 
de Noorderkerk terecht 
voor een gesprek, een 
kopje koffie.  
In de ‘even’ weken is er van 
10.00 tot 11.00 uur een 
pastor aanwezig bij de ‘Open kerk’.  

Wil je op een toegankelijke manier contact 
zonder te hoeven bellen o.i.d., dan zijn we hier, 
eventueel ook in een aparte ruimte, te spreken. 

Digitale hulp 

Op donderdagmorgen tijdens de open kerk kunt 
u in de Noorderkerk terecht met uw vragen op 
digitaal gebied.  

Neem uw tablet, laptop of 
telefoon en indien van 
toepassing verschillende 
wachtwoorden mee en wij 
gaan proberen u verder te 
helpen. 

 

Collectebonnenverkoop 

Elke 2e maandag van de maand is er van 19.00 
tot 19.30 uur verkoop van collectebonnen in de 
consistorie van de Dorpskerk. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief wordt wekelijks per e-mail 
verzonden en op de website geplaatst. 

Kopij voor NoorderBrugnieuws van zondag kan 
tot uiterlijk vrijdag 17.00 uur worden aangeleverd 
via:  
NoorderBrugnieuws@pgsgravenzande.nl  

U kunt de nieuwsbrief ook lezen op:  
pgsgravenzande.nl 

Redactie: 
Jan Hoogenraad 06-201 584 87 
Koos van Antwerpen 06-389 227 30 
Piet Looij   06-515 603 02 

Drukwerk:  
KiemPrinting Protestantse 
Gemeente ‘s-Gravenzande, 
e-mail: kiemprinting@pgsgravenzande.nl 

Koos van Antwerpen  06-389 227 30 
Bert Versteeg  06-531 221 27  

Westland week Roosevelt Paviljoen  2023 

Ja, u leest het goed hoor.  Wij gaan weer beginnen 
met het inschrijven  voor de Westland week 2023 in 
het Roosevelt Paviljoen in Doorn. 

De week die in het teken staat van zorg en 
persoonlijke aandacht aan u als gast. Een team van  
25 vrijwilligers staat dan weer klaar voor u om u een 
fantastische week te bezorgen. Op de zondag naar de 
kerk met daarbij de viering van het Heilig Avondmaal, 
voor sommigen is dat een hele tijd geleden. 

De week is ook voor gasten die rolstoel gebonden 
zijn. Heeft u ook al de verhalen gehoord van de 
gasten die in het verleden mee zijn gegaan, en wilt u 
nu ook ingeschreven worden?  

Nou, zoek dan contact met u diaconie, zij kunnen u 
vertellen wat de kosten zijn voor die week en de 
inschrijving verzorgen. De week zal plaats vinden van 
23 t/m 30 september 2023. 

De inschrijving moet voor 6 juli 2023 bij de 
organisatie ingeleverd zijn. 
U kunt de volgende personen bellen voor informatie 

Dorpskerk:    Mw. Karin van der Meer  06-13803259 

Noorderbrug:  Dhr.  Piet Immerzeel       06-20211291 

Uniekerk:    Mw. Gerda Prins       06-27303333 

De Nieuwe Rank:  Communicatie@denieuwerank.nl   

Carwash voor Albanië 

Zaterdag 20 mei wordt bij  
De Kiem aan de Koningin 
Julianaweg een Carwash 
gehouden. Tussen 8.30 en 
12.00 uur kunt u hier terecht 
om uw auto of busje 
vakkundig te laten wassen.  

De Carwash wordt uitgevoerd door elf jongeren die in 
oktober naar Albanië vertrekken om de arme 
bevolking daar te helpen met opbouwprojecten. De 
gehele opbrengst van de Carwash is bestemd voor de 
projecten in Albanië.  

Terwijl uw auto of busje gewassen wordt, kunt u 
genieten van een kopje koffie en gezellige muziek. De 
kosten zijn 10 euro voor een auto, 20 euro voor een 
busje. Iedereen is welkom om langs te komen.  

Lotenverkoop Bazar de Kiem 

De bazarcommissie heeft de meeste gemeenteleden 
gebeld om loten te verkopen voor de Grote Verloting 
in oktober.  

Bent u onverhoopt niet gebeld, maar wilt u wel loten 
kopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met 
Maarten Leerdam via 06-47478124. 

mailto:noorderbrugnieuws@pgsgravenzande.nl?subject=nieuwsbrief
https://www.pgsgravenzande.nl/noorderbrug-nieuwsbrief-80
mailto:kiemprinting@pgsgravenzande.nl
mailto:communicatie@denieuwerank.nl
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Wel en wee 

Trouwjubilea 

Op Hemelvaartsdag 18 mei mocht echtpaar Arie en Meta Koppert-
Groenesteyn, Parallelweg 45, 2691 JN, samen met hun kinderen, 
kleinkinderen en familie, gedenken en vieren dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. Wij feliciteren het bruidspaar en hun geliefden hiermee van harte 
en wensen hun Gods zegen toe. 

Dhr. en mw. Petro en Tannie Bakker-Karssen, Moeder Teresastraat 15, 
2694 DC, mogen op zaterdag 20 mei hun 40-jarig trouwjubileum 
gedenken en vieren. Wij feliciteren het bruidspaar hiermee van harte en 
wensen hun Gods zegen toe, samen met hun kinderen en kleinkinderen 
en wie hun verder lief zijn. 

Echtpaar Jurgen en Mariëlle van den Berg-van der Kooij, Valkenierstraat 
56, 2694 BP, mogen op maandag 22 mei hun 25-jarig trouwjubileum 
gedenken en vieren. Wij feliciteren het bruidspaar hiermee van harte en 
wensen hun Gods zegen toe, samen met hun kinderen en familie. 

Op donderdag 25 mei vieren Jaap en Bertie Schep-de Weerd, Steltloper 
20, hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ze kijken met grote dankbaarheid 
terug op al die jaren samen. Met gezin en familie willen ze dit jubileum 
binnenkort vieren. Ook namens de NoorderBrug gemeente feliciteren 
we ze van harte en wensen we ze onder Gods zegen nog veel goede en 
gezonde jaren toe. 

Jarigen 

21 mei Dhr. H. Nederlof, Gasthuislaan 185, 2694 BE 
22 mei  Dhr. J.L. van Velden, Gasthuislaan 39, 2694 BD 
23 mei  Mw. J. Nederlof-Lesage, Gasthuislaan 185, 2694 BE 
 Mw. N.S. Louter-van der Hout, Martin Luther Kingstraat 3, 
 2694 AE 
26 mei  Mw. A.E. de Jong-Lobert, Mr. Bruntstraat 87, 2691 XR 
27 mei  Mw. N.C. van der Houwen-Verkade, Hazelaarhof 3, 2691 DL 

Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst.  
 

Zieken 

• Dhr. Cor Doelman, Dresdenweg 119, revalideert in Verpleeghuis 
Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haag, begane 
grond, kamer 5.  

• Mw. Riet van Dijk-Storm, verpleeghuis Sonnevanck, is geopereerd 
aan een gebroken heup. Ze verblijft nu in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD in Delft. 

• Dhr. Karel Kuyvenhoven, Vondellaan 39, 2692 DJ mocht na een 
operatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

Wij wensen onze zieken Gods nabijheid toe. 

Zieken die thuis verblijven 

Mw. Corrie Noort, Obrechtlaan 115, 2692 BT 
Mw. Henriëtte Boers-Moor, Monsterseweg 137, 2691 JE 
Mw. Lindy Polderdijk, Prof. van Arkelstraat 13, 2691 XL 
Dhr. Johan Hoogenraad, Prins Hendrikstraat 5, 2691 VL 
Dhr. Roland van Hulst, Icarusblauwtje 73, 2692 GK 
 

Stuurt u hen allemaal een kaart als groet ter bemoediging?  
 
Laat het ons even weten als vermelding in deze nieuwsbrief niet meer 
nodig is.  

Omzien naar…. 

De Kreek, Leeuweriklaan 34,  
2691 CK ’s-Gravenzande 

 
 
Dhr. J.K. van Zijderveld  
Mw. E. Koen-Koole  
Mw. M. Jonker-van Vliet  
Mw. D. Bal-Langenberg  
Mw. S. Noordam– van der Meer  
Mw. H. Verhagen-Heemskerk  
Mw. E. van der Meer 
Dhr. G.A. van der Wel 
Dhr. H. Troost 
Mw. J.A. Jonker 
Mw. A. Molhoek-Bakker 
Mw. A. Voskamp-de Jong 
 
 

Sonnevanck, Viottastraat 2,  
2692 BS ‘s-Gravenzande.  

 
 
Mw. C. Schwagermann-Broekhuizen  
Mw. G. Dekkers-van den Burg  
Mw. C. Hoogendoorn-den Ouden  
Echtpaar M. Kalisvaart-Verweij  
Mw. M.C. van Dijk-Storm  
Mw. J. Boelhouwer-van Boven  
Mw. P. Buitelaar-Strijbis  
Mw. C. Vos-van den Berg  
Mw. C. van der Hout-Bakker 
Mw. P. van der Wel - van Dijk 
Mw. N. Nierop-Kraan 
Mw. M.E. Ouwendijk-Voskamp 
 Mw. G. Diteweg-Kardol 
Mw. L. van der Ende-Struijk 
Mw. A. Verhoeff-Timmer 
Dhr. J. van Antwerpen 
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In verpleeg - of ziekenhuis 

 
Reinier de Graaf ziekenhuis 
Reinier de Graafweg 3-11 
2625 AD, Delft 
Postbus 5011, 2600 GA Delft 
Mw. R. van Dijk-Storm 
 
Huize Vrederust-West 
Schuttersdreef 125 
2542 XA Den Haag 
Dhr. C. Doelman 
 
Verpleeghuis De Bieslandhof  
Beukenlaan 2, 2612 VC Delft 
Mw. M. van Dijk-Meijer 
Mw. T. van Staalduinen - Geuze  
 
Huize Dijckwegh 
Dijkweg 22, 2671 GB Naaldwijk. 
Mw. E. Boekestein 
 
Woonzorgcentrum Triangel 
Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier  
Mw. Tiny van der Sar - Boers  
 
Verzorgingshuis De Opmaat 
Van Goghlaan 2, 2681 KA Monster 
Mw. W.T. Heus-van der Wel  
Mw. M. Noordam-Rolandus Boers 
 
Woonzorgcomplex Woerdblok 
Schiereiland 78, 2673 CZ Naaldwijk 
Mw. A. van der Sar - Bos 
 
Verzorgingshuis De Terwebloem  
Van Bergenhenegouwenlaan 2 
kamer 0.24, 2685 GB Poeldijk 
Mw. J. Stuurman - Boekestein 
Dhr. P. Voorberg  
 
Verpleeghuis Nolenshaghe 
Mgr. Nolenslaan 22 
2555 XZ Den Haag 
Dhr. Eric van den Ende 
 
Akkerleven, Veldvreugd 15c, 
2636 JJ Schipluiden 
Mw. M. Groen-van der Pol 
 
De Hoogstraat Revalidatie, 
Rembrandtkade 10  
3583 TM Utrecht, kamer C308 
Dhr. A.F. van Dillen 
 
 
 
 

Ochtendgebed 

Iedere woensdagmorgen bent u welkom van 
8.45 tot 9.00 uur in de Dorpskerk, 
Langestraat 34 (toegang via de zijdeur).  

We bidden om vrede in de wereld en voor 
alle mensen. Ook zijn we stil en zingen we 
enkele liederen. U kunt ook thuis meedoen 
via de livestream op kerkdienstgemist.nl  

 

Voorjaarsactie voor Albanië 

Te koop:  
wandhangers met 
prachtige bloemen!  
De wandhanger is een 
fraaie versiering voor 
aan de muur of 
schutting. Er zijn 
diverse soorten te 
bestellen, de oplage is 
beperkt. (OP=OP)  

Met dank aan de teler 
van deze mooie 
wandhangers kunnen 
wij ze aanbieden voor 
€ 11.- per stuk.  

Wilt u er 2 dan zijn de 
kosten € 20.-.  

 

De opbrengst is voor hulpprojecten in Albanië.  
Organisatie: Jongerenreis diaconie “Off to Albanië”. 

- Uiterste besteldatum: vrijdag 26 mei. 

- Gratis thuisbezorgd in Westland en Hoek van Holland 
   (of zelf afhalen). 

 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520716/embed

