Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 14 januari 2018

Voorganger: Ds. A. Sneep (Amstelveen)
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier - J.S. Bach
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze Hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer,
O: Heer God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: en doe ons weer in vrede leven
Amen
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Aanvangspsalm 66 vers 1 en 2 (t. Ad den Besten en Gerrit Kamphuis, m. Straatsburg
1545/Genéve 1551)

Allen gaan zitten
Kyriegebed
Psalm 66 vers 6 en 7
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing Jesaja 62: 1 - 5
Lied 686 vers 1 en 3 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
2e lezing Johannes 2: 1 - 11
Lied 526 vers 1 en 3 (t. Tom Naastepad, m. Straatsburg 1545/Genéve 1551)

Verkondiging
Orgelspel: Orgelkoraal "De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
- R. van Mazijk
Lied 834 vers 1, 2 en 3 (t. Johann Friedrich Ruopp, vert. Ad den Besten, m. Nürnberg)
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: bewerking van Psalm 66 - F. Asma
Wegzending
Allen gaan staan
Slotlied 489 vers 1 en 2 (t. Huub Oosterhuis, m. 1543/Genéve 1551)
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen ‘Amen’
Orgelspel: In dir ist Freude - J.S. Bach
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: Rudolphstichting De Glind
De Glind is een gewoon, klein, groen dorp dat valt onder de gemeente
Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140
voordeuren een professioneel gezinshuis zit. En dat alle leefgebieden (wonen,
onderwijs/ werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen aan de
ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. Kinderen en jongeren kunnen
hier wonen en/of werken aan hun toekomst. Dat maakt het een Jeugddorp.
Waar jeugd en toekomst telt!
Getraumatiseerde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen,
licht verstan-delijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind
veerkrachtig (op)groeien.
De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph
begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds
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zetten we ons, naast onze landelijke activiteiten, in voor de ontwikkeling van
het Jeugddorp.
Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen
en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd
kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten
in het Jeugddorp. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de
zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van
deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp
De Glind uniek in zijn soort!
Activiteiten deze week:
Maandagavond 15 januari 2018
Dichters bij dichters ‘Speelse poëzie’
De avonden worden gehouden in huiselijke kring o.l.v. dr J.P. Schouten
Dringend verzoek: u bent van harte welkom maar wilt u zich van tevoren wel
even opgeven in verband met de organisatie?
Fam. Schouten, tel. 035-6948871, e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com
Tijd & locatie: 20.15 uur, Koningin Wilhelminalaan 36, Naarden
Donderdagavond 17 januari 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: Hoe Antoni van Leeuwenhoek het wereldbeeld veranderde
o.l.v. Jan Lamoré
Tijd & locatie: 20.00 uur, Doopgezinde Kerk, Wladimirlaan 10 te Bussum
Komende zondag
21 januari 2018
Witte Kerk – 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.J.Th. Heuvelman
www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden
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