Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 5 november 2017
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: Choral - W. Lloyd Webber
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt Lied 103e
(t. uit Psalm 103, m. Jacques Berthier)

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Allen gaan staan
Bemoediging
Gezongen drempelgebed Lied 298 I = cantorij, II = allen (t. en m. Gert Landman)
Lied 118 vers 1 en 5 (t. Jan Wit/m. Straatsburg 1545/Genève 1551)

Allen gaan zittenKyriegebed met als gezongen Kyrie Lied 367d (m. Jan Pasveer)
na 1e bede cantorij, na 2e en 3e bede allen
Gloria: uit ‘Liefste lied van overzee’, “Zingt volop Gods lof” 1 cantorij, 2 allen,
3 cantorij, 4 allen
(t. Sytze de Vries naar H.W. Baker/m. C. Hubert H. Parry, LAUDATE DOMINUM)
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De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Ter inleiding op de lezingen zingt de cantorij “Teach me, o Lord”
(t. Psalm 119: 33, m. Malcolm Archer (*1952))

Lezing uit het Oude Testament: Spreuken 9
Lied 849 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen
(t. Ruth C. Duck, vert. Andries Govaart, m. Donna Kasbohm MADELEINE )

Evangelielezing: Mattheüs 25: 1–13
Lied 749 vers 1 allen, 2 cantorij (Bach zetting), 3 allen
(t. Philipp Nicolai, vert. C. Burger, m. Philipp Nicolai)

Verkondiging
Orgelspel: bewerking van Lied 793 - F. Asma
Lied 793 vers 1, 2 en 3 (t. André Troost, m. John Zundel BEECHER)
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden met acclamatie Lied 367f (t. Ps. 102:2, m. Jan Valkestijn)
Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
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Orgelspel: Elegy - W. Walton
Wegzending
Allen gaan staan
Lied uit: Liefste lied van overzee “Kan ooit mijn lied toereikend zijn”
(t. Sytze de Vries, vrij naar John Mason, m. Ken Naylor COE-FEN)

Heenzending en zegen, allen: Amen
Orgelspel: Choral song in C - S.S. Wesley
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: Najaarszendingsweek Theologie doceren in Hong Kong
In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong
Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het
Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of
theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560
studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als
Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede
theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen
en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen Aziatische
context. Tjeerd en Kathleen geven samen het vak Kerk en Samenleving. Dit
spitsen zij toe op de landen waar de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft
niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken en christenen in
China. Hij blogt daar regelmatig over. Meer informatie op kerkinactie.nl/hongkong.
Activiteiten deze week:
Dinsdag 7 november 2017
De diaconie ontwikkelt dit kerkseizoen nieuwe initiatieven, waar wij iedereen
met belangstelling voor het diaconale werk, graag over bijpraten.
Eén ervan is Samen Soepen! Lijkt het je leuk om met je buren komende winter
een keer iets gezelligs te organiseren, waardoor je elkaar ook een beetje beter
leert kennen? De diaconie heeft daarvoor een geweldig recept: Samen Soepen!
Weinig werk, maximaal plezier. Het maakt niet uit waar je in Naarden woont:
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hartje Vesting, Minsterpark of bijv. de Keverdijk. En woon je elders, geen punt.
Ook vertellen wij je graag over onze andere ideeën en hoe we die willen
realiseren. Wil je meepraten, meedoen?
Je bent dinsdag 7 november a.s. van harte welkom!
Tijd & Locatie: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan
Woensdagmiddag 8 november 2017
Seniorencontact
Thema: “Vertrouwen of gewoon doen”
o.l.v. André Buijs
Tijd & Locatie: 14.30 uur, inloop met koffie of thee vanaf 14.15 uur,
Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
Woensdagavond 8 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: Was de "Barmhartige Samaritaan" echt een nette vent? (serie van 3
bijeenkomsten)
o.l.v. Peter Korver en Jan van Hooff
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Spieghelkerk, Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum
Aanmelden gaarne vooraf via de website, http://www.cciv.nl/cursussen/
Donderdagmorgen 9 november 2017
De Veste-viering met Heilig Avondmaal
Tijd: 10.00 – 11.00 uur inclusief koffiedrinken.
Bewoners van De Veste en de aanpalende gebouwen zijn hartelijk welkom. Bent
u buurtbewoner en wilt u hierbij zijn? Neem s.v.p. even contact met ons op.
Deze week o.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Oogstdienst 2017.
Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte
Kerk. Zoals altijd brengen we die zondag een plantje of een bakje fruit naar onze
oudere en zieke gemeenteleden. Uw bijdrage: fruit (geen zacht fruit zoals
aardbeien en frambozen ), een plantje of een financiële bijdrage is van harte
welkom.
Op zaterdag 11 november kunt u dit inleveren in de Witte Kerk tussen
9.30 en 11.00 uur.
We hopen ook weer op uw medewerking te mogen rekenen bij het
4

wegbrengen van de bakjes en plantjes na de dienst.
Er staan dan borden in de kerk met de adressen, waaruit u kunt kiezen.
Alvast dank daarvoor.
Namens de diaconie,
Nel Zuurveen en Marijke Lijesen
Komende zondag
12 november 2017
Witte Kerk – 10.00 uur Oogstdienst
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg

Actie Kerkbalans 2018 'Geef voor je Kerk'.
Alle fotografen hartelijk dank voor het toezenden van prachtige foto's en
persoonlijke teksten.
Wij gaan onze uiterste best doen om er een inspirerende flyer mee te maken.
Werkgroep Actie Kerkbalans

www.pkn-naarden.nl
Facebook:
protestantsegemeentenaarden
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