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Grote of Sint Vituskerk Kerk te Naarden  
           Zondag 23 juni 2019 
           - de eerste zondag van de zomer - 

 
 Dienst waarin Loek Schmidt zal worden bevestigd  
als ouderling-kerkrentmeester  

     en Frits van Dulm als kerkrentmeester 
 
Predikant: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
Muzikale medewerking door Mary-Ann Eessaar , viool 
   
Viool en orgel: Sonate in e opus 8 nr. 5  
                           Preludio - Allemande - Sarabande - Gigue 
 

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 de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 
     die ons hart opent en ruimte maakt, 
G: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
O: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 
     de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
G: Geef ons een nieuwe kans, God, doe ons opnieuw beginnen. 
     Verbind ons met elkaar.  
O: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 
     Verzacht ons, wek liefde in ons. 
G: Wijs ons de weg door uw Geest, die ons levend maakt.  
     Amen. 
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Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1 en 3     
Allen gaan zitten 

Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met: 
 
Gloria: Gezang 304 vers 1, 2 en 3  
 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
A: Ook met u zij de Heer. 
 
Openingsgebed  
 
Gesprek met de kinderen 

   Kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65: 1-9 
 
Antwoordpsalm 89 vers 1 en 6  
 
Evangelielezing:  Lucas 8: 26-39 
 
Gezang 828 vers 1, 2 en 3  

Verkondiging 
 
Viool en orgel: Romance  
 
 
 
Gezang 612 vers 1, 2 en 3 
 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
 

Bevestiging van Loek Schmidt tot ouderling-kerkrentmeester 
en Frits van Dulm tot kerkrentmeester 
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Inleiding 
 
In de dienst aan de Heer hebben wij allen de opdracht 
om ons geloof uit te dragen 
en om liefde te betonen aan onze naasten. 
Sommigen nemen in het kader van die opdracht 
een taak op zich in onze gemeente. 
Zo ook vandaag, omdat Loek Schmidt 
zich bereid heeft verklaard 
in onze gemeente het ambt te willen dragen van ouderling-kerkrentmeester 
en Frits van Dulm zich bereid heeft verklaard kerkrentmeester te willen worden. 
We zullen Loek Schmidt vandaag in het ambt van ouderling-kerkrentmeester 
bevestigen 
en Frits van Dulm benoemen tot kerkrentmeester. 
 
Bevestigingsgebed 
 
HEER onze God, 
U loven wij omdat uw Zoon niet gekomen is 
om gediend te worden, maar om te dienen. 
U loven wij: Gij roept mensen ten leven 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mens te zijn ten dienste van anderen. 
U loven wij: Gij wilt uw Geest schenken, 
zodat wij ons werk kunnen doen 
in navolging van Christus. 
Daarom, HEER onze God, 
gever van alle goede gaven, bidden wij U 
voor de ouderlingen en diakenen, 
voor de kerkrentmeesters en andere medewerkers 
in deze gemeente. 
Geef dat zij allen ons weten te bemoedigen; 
verleen hun een luisterend oor, een ontvankelijk hart, 
en woorden die ons voorthelpen op Uw weg. 
In naam van Jezus Christus, 
Amen. 
 
Bevestigingsvragen 
 
Wij vragen u: 
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Aanvaard u de heilige Schrift  
als regel van het geloof; 
belooft u uw ambt trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; 
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Wat is daarop het antwoord van Loek Schmidt? 
 
Frits van Dulm, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is 
gekomen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Wat is daarop het antwoord van Frits van Dulm? 
 
Bevestiging 
 
God geve u zijn zegen, 
dat u in dit ambt van ouderling-kerkrentmeester  
en in uw taak als kerkrentmeester  
trouw en met vrucht 
werkzaam mag zijn. 
Amen. 
 

        De gemeente gaat staan 
 
Gemeente, belooft u ouderling-kerkrentmeester Loek Schmidt 
als ambtsdrager te aanvaarden  
en hem en Frits van Dulm als kerkrentmeester 
te omringen met uw meeleven, 
te dragen in uw gebeden 
en met hen beiden mee te werken 
in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Gemeente:  Ja, van harte. 
 
Gezang 221 vers 1, 2 en 3  
         

De gemeente gaat zitten 
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Gebeden en gaven 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Viool en orgel: Rêve d'enfant  
 

Wegzending en zegen 

     Allen gaan staan 
Gezang 657 vers 1, 2 en 4  

Zegen,  gezongen ‘Amen’ 
 

Viool en orgel: Cantabilé  

Na de dienst is er gelegenheid om Loek Schmidt en Frits van Dulm te feliciteren 
met hun bevestiging tot ouderling kerkrentmeester en kerkrentmeester en om 
elkaar te ontmoeten, koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.  
U bent van harte uitgenodigd. 

Uitgangscollecte: Exodus Utrecht 
Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden 
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met 
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en 
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gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf 
Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus 
vrijwilligersnetwerk.  
Beschermd/begeleid wonen 
We vinden het belangrijk dat onze cliënten goed met elkaar leren omgaan en leren 
van elkaar. Exodus Utrecht biedt daarom een groepsprogramma, maar kijkt 
tegelijk naar de persoonlijke vragen en omstandigheden van de cliënten. 
Voor cliënten van 18 tot 24 jaar is er een apart programma met een eigen 
groepsavond, gezamenlijk eten en regelmatig (buiten) activiteiten.  
Wat Exodus Utrecht uniek maakt is dat de stichting beschikt over verschillende 
panden met verschillende vormen van woonbegeleiding: van 24-uursbegeleiding 
tot begeleiding op afstand. 
Info: www.exodus.nl 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdagavond 27 juni 
Gesprekskring Film & Religie  
Tijd & locatie: 19.45 uur inloop 20.00 uur start, Annacentrum, st. Annastraat 5 
Graag aanmelden via email l.j.t.heuvelman@gmail.com 
 
Komende zondag 
30 juni Overstapdienst  
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 

Bent u gast of bent u nieuw in onze gemeente? 

Of wilt u in contact komen met een predikant of pastoraal 

medewerker? 

Vul dan deze ”bon” in en doe hem in de collectezak!  

Of stuur een e-mail naar kbprotgemnaarden@hetnet.nl 

Er zal dan zo spoedig mogelijk op gereageerd worden. 

 

Naam: 

Tel: 

Adres: 

E-mail: 

 

Uiteraard kunnen ook regelmatige kerkgangers reageren. 

http://www.exodus.nl/De_Exodushuizen_217.html
http://www.exodus.nl/De_Exodushuizen_217.html
http://www.exodus.nl/
mailto:l.j.t.heuvelman@gmail.com
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www.pkn-naarden.nl  

Facebook: protestantsegemeentenaarden 

http://www.pkn-naarden.nl/

