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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
          Zondag 10 november 2019 
          Oogst-dankdienst 

 
 

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:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: 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.  

G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 

O: Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig 
en ons gebed bezield. 

G: Amen. 
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Introïtuspsalm: 85 vers 3 en 4  
 

        Allen gaan zitten 
Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met gezang 301g  
 
 
Gloria: Gezang 218 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
Gesprek met de kinderen én volwassenen over de liturgische oogst-compositie 
 
Psalm 57a vers 1, 3 en 4  

De kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 20-31 
 
Psalm 8a vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  

Lezing uit het Evangelie: Lucas 19: 41-48 
  
Gezang 187 vers 1, 2, 3 en 4  
   

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied van de maand, gezang 880 vers 1, 2, 3 en 4  
   

 

  De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Gebeden en gaven 
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Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel  

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

 
Gezang 704 vers 1, 2 en 3  

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: Kerk in Actie: Dorpskerken 
Steun voor kleine kerkgemeenschappen 
‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen 
kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken 
om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. 
Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te 
behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een 
voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat 
veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken 
voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De 
Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan 
elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen 
van geloof, hoop en liefde te laten zijn?' 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdag 14 november 
Zinspiratie, Bijeenkomst CCIV Een vrij mens of marionet? 
Spreker: Nico den Bok 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden 
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Komende zondag 
17 november Viering Heilig Avondmaal 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 

 

 

Mantelzorg ondersteuning. 

Bent u mantelzorger voor uw partner, familielid of vriend(in)? 
Kunt of wilt u hem/ haar niet alleen thuis laten? Of is er behoefte aan meer 
aandacht of zorg? 

Vanuit het Pastoraat binnen onze gemeente is er een groepje gevormd om 
mantelzorgers te ondersteunen. 

Verschillende gemeenteleden stellen zich beschikbaar om bijvoorbeeld 
-een paar uur bij uw zieke of hulpbehoevende partner te zijn zodat u de 
mogelijkheid hebt om iets te ondernemen. Bijvoorbeeld om naar een 
bijeenkomst, sport of museum te gaan. 
-een andere taak van u als mantelzorger even over te nemen, 

De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van 
Leeuwen, Marjon Rapati, Nel Zuurveen, Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar 

Als u denkt: "dat kan iets zijn voor onze situatie neemt u dan contact op met 
Janske de Meijer (coördinator Mantelzorggroep)  
tel nr. 06-12181266, mail: beensjj@ziggo.nl 
Janske de Meijer-Beens 
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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. 


