Grote of Sint Vituskerk Naarden
12 november 2017
Oogstzondag
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel, gevolgd door een moment van meditatieve
stilte
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: die de aarde gemaakt heeft, de gewassen doet groeien,
G: die ons leven geeft in overvloed
O: Uw kracht gaat ons verstand te boven,
G: wij willen u naderen en begrijpen.
O: Uw scheppingskracht en zorgzaamheid zijn er voor ons geluk.
G: Wij prijzen uw naam, Vader, Moeder van ons leven.
AMEN

Psalm 85 vers 1 en 3 (t. Willem Johan van der Molen, m. Genève 1562)
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Allen gaan zitten
Kyriegebed: 3x worden de gebedsverzen afgewisseld met Lied 256 (m. Jacques
Berthier)

Lied 150 vers 1 en 2 (t. Psalm 150/Martinus Nijhof, m. Genève 1562)

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
Lezing: Jesaja 48:17-20
Lied 762 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard, m. Toon Hagen)
Lezing: Mattheüs 25:14-30
Lied 764 vers 1 en 2 allen, vers 3 mannen, vers 4 vrouwen, vers 6 allen
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)

Verkondiging
Orgelspel
Lied 903 vers 1, 2 en 4 (t. Paul Gerhardt, vert. Ad den Besten, m. Johan Schop)

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente en aandacht voor de gaven van Oogstzondag
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 425 (t. Rikkert Zuiderveld, naar Omer Westendorf, m. volksmelodie Wales)

Heenzending en zegen, allen ‘Amen’
Orgelspel
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: Binnenlands diaconaal jaar.
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer,
zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten
regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij
hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen
en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie
staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt
Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en
sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische
bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen
kleur te geven en voor hun rechten op te komen.
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Activiteiten deze week:
Dinsdagmiddag 14 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: Hoe het boek Genesis de Nederlandse cultuur beïnvloedde (serie van 3
bijeenkomsten)
o.l.v. Eric Bor
Tijd & locatie: 14.00 uur Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
Aanmelden gaarne vooraf via de website, http://www.cciv.nl/cursussen/
Woensdagavond 15 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: Was de "Barmhartige Samaritaan" echt een nette vent? (2e van 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/
Donderdagavond 16 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Deze wordt uitgesteld
Helaas moest de spreker zich afmelden als gevolg van ziekte. We hopen wel dat
we de avond in het voorjaar alsnog kunnen agenderen.

Donderdagavond 16 november 2017
Naarder Kring
Thema: Contextueel Bijbellezen
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: vanaf 19.45 uur, Pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Nieuwe aanmeldingen zijn ook nog welkom, graag vooraf even aanmelden
vc.lindenburg@gmail.com
Vrijdag Sirkelslag Kids (8 t/m 12 jaar)
Kelder van het Annacentrum
Voor meer informatie: zie de website
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Komende zondag
19 november 2017 Viering Heilig Avondmaal
Witte Kerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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