Witte Kerk Naarden
Zondag 21 januari 2018,
de derde zondag van Epifanie.

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel
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:
G:
O:

G:

O:

G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed bezield.
Amen.
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Introïtuspsalm: 92 vers 1 en 2 (t. Willem Barnard, m. Genève 1562)
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Na het ‘zo bidden wij’, antwoordt de gemeente:
Gloria lied 825 vers 1, 3 en 8 (t. Ad den Besten, m. Peter Sohr, Halle 1704)

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
De kinderen gaan naar nevendienst
Lezing uit het Oude Testament: 1 Samuël 3: 1-10
Antwoordpsalm 63 vers 1 en 3 (t. Ad den Besten, m. Genève 1551)
Evangelielezing: Marcus 1: 14-20
Lied 528 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
Verkondiging

Orgelspel

Lied 531 vers 1, 2 en 3 (t. Ad den Besten, m. Frits Mehrtens)

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 533 vers 1, 2, 3 en 6 (t. Karel Deurloo, m. Jetty Podt)
Refrein
Zegen, met gezongen ‘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: Oecumene Verschillende kerken, één Lichaam
Collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de
ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije
kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele
wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met
o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd
tussen migrantenkerken en plaatselĳke Nederlandse gemeenten, waardoor de
eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelĳk meer gestalte
krĳgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de
Noorderlichtkerk.
De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere
oecumenische initiatieven in Nederland. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL
10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene 2018.
Activiteiten deze week
Maandagavond 22 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 te voren wel even
opgeven in verband met de organisatie?
Fam. Schouten, tel. 035-6948871, e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com
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Tijd & locatie: 20.15 uur, Koningin Wilhelminalaan 36, Naarden
Dinsdagmiddag 23 januari 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: De Christelijke tradities van het Midden-Oosten
o.l.v. Leo van Leijsen
Tijd & locatie: 14.00 uur, Verlosserkerk, H.A. Lorenzweg 59 te Bussum
Woensdagavond 24 januari 2018
Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl
Donderdagmorgen 25 januari 2018
De Veste-viering
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.
vclindenburg@gmail.com
Donderdagmiddag 25 januari 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: Schubert's Winterreise
o.l.v. Wim Dooge
Tijd & locatie: 14.00 uur, Tindal Villa, Nieuwe 's Gravelandseweg 21 te Bussum
Komende zondag
28 januari 2018
Witte Kerk – 10.00 uur Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Studieverlof ds. Heuvelman
Wegens het derde deel van het studieverlof (de KPV-training bij GGZ Zon & Schild in
Amersfoort) is ds. Heuvelman niet beschikbaar voor werkzaamheden vanaf 8 januari tot en
met 29 januari 2018. In deze periode kunt u contact opnemen met ds. Lindenburg en de
ouderenpastor mw. Schilder-Verhoef. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van het
Naardens Kerkjournaal.
Beste lezer,
Wegens ziekte kan ik tot mijn spijt de komende weken niet werken. Na doktersonderzoek
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is gebleken dat ik met een mankement rondliep wat we nu met medicijnen proberen te
verhelpen. Het is te verwachten dat het herstel ongeveer vier weken zal duren. In deze
periode word ik zo nodig door een collega vervangen. Voor uw meeleven dank ik u.
Vriendelijke groet,
Véronique Lindenburg

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden

5

