Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 29 oktober 2017

Voorganger: ds. P.J. Viveen-Molenaar
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720 - 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: Die in ons gelooft,
G: Die op ons hoopt, Die ons liefheeft.
O: God, wij zoeken de stilte, wij willen ons openstellen voor U
wij zijn gekomen met onze vragen,
met wat wij geloven, met wat wij hopen en waarnaar wij verlangen...
met onze zorgen en met onze twijfels.
G: O God, neem ons leven in uw handen en richt ons op wat van waarde is.
Dat wij met moed en vertrouwen, vol troost en vrede weer op weg zullen
gaan.
AMEN.
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Aanvangspsalm 91 vers 1, 2 en 7 (t. Ad den Besten, m. Straatsburg 1539/
Genéve 1542/1551

Kyriegebed
Lied 360 vers 1, 2, 4 en 6 (t. anoniem ‘Veni Creator Spiritus’, vert. Jan Willem Schulte
Nordholt, m. 9e eeuw)

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Kinderen gaan naar de nevendienst
Inleiding op de lezingen
1e lezing: Jeremia 6: 16-20
Lied 723 vers 1 en 2 (t. Jan Wit, m. Straatsburg 1539/ Genéve 1542/1551-Psalm 36)

2e lezing: Lucas 11: 1-13
Lied 898 vers 1 en 2 (t. Martin Luther bij Psalm 46, vert. Ad den Besten en Jan Wit,
m. Wittenberg 1533)

Verkondiging
Orgelspel: Kerksonate in Es KV 67 - W.A. Mozart
Lied 978 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Jan Wit, m. Hamburg 1690)
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Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Trio in dance form - J. Stanley
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 910 vers 1, 2, 3 en 4 (t. William Cowper, vert. Jan Willem Schulte Nordholt,
m. Wales)

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen ‘Amen’
Orgelspel: Een vaste burcht is onze God - J. Zwart
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: Hervormingsdag Steun theologisch onderwijs in Pakistan
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Vanmiddag
Gekoesterde geliefden
Gedachteniscantate “Koester de namen”
Cantorij, koor en orkest van de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle
Orgel: Wybe Kooijmans
Muziek, dirigent: Toon Hagen - Tekst: Sytze de Vries
Om te denken aan wie wij verloren hebben
Mensen komen en gaan... / Leven als ogenblik... / Geborgen in uw genade,
ingelijst in licht… / Genesteld in mijn hart en deel van wat ik ben blijf jij
(= citaten uit de tekst)
In de Grote Kerk, ingang onder de toren
Kerk open om 15.30 uur
Aanvang 16.00 uur, Einde ± 17.15 uur
Hierna gelegenheid tot ontmoeting
Toegang is vrij
Presentatie: ds. Véronique Lindenburg
Activiteiten deze week:
Woensdagmorgen 1 november 2017
Koffieochtend (gezellig samen zijn) in de pastorie bij ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Koningin Wilhelminalaan 50 te Naarden
Opgave is niet nodig.
Woensdagmorgen 1 november 2017
Gesprekskring Ravelijn
Oecumenische gespreksgroep o.l.v. ds. Heuvelman
Tijd: 10.30-11.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: ontmoetingsruimte van de Ravelijn, Graaf Lodewijklaan
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! Graag even aanmelden bij
ds. Heuvelman, tel 06-42363367
Donderdagavond 2 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: Van heidens cremeren tot christelijk begraven (7e-17e eeuw)
o.l.v. Henk Michielse
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen te Bussum
Aanmelden gaarne vooraf via de website, http://www.cciv.nl/cursussen/
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Komende zondag
5 november 2017
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
DOET U MEE…met de foto actie?!

‘Geef voor JE kerk’ : Jouw kerk-Uw kerk.
Bij het samenstellen van de flyer voor onze gemeente, vragen wij dit jaar uw
assistentie!
Stuurt u ons uw mooiste, gezelligste, kleurrijkste of meest waardevolle foto toe,
die weergeeft
waarom U de Actie Kerkbalans 2018 belangrijk vindt voor onze gemeente.
Graag uw foto’s met een korte motivatie. Insturen van de
foto’s voor 1 november op
kbprotgemnaarden@hetnet.nl
of via Whatsapp 0623664547
We hopen natuurlijk bedolven te worden onder foto’s.
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 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
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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