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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 11 oktober 2020 

 
 

 
Predikant: Ds. Petra Barnard 
Organist: Wybe Kooijmans 

 
10.00-10.15 muziek orgel 
 

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
Bemoediging en groet, drempelgebed 
 V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt  
V: die trouw is tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van Zijn handen   
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u  
     van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer  
     Eeuwige God voor U liggen alle harten open 
     alle verlangens zijn U bekend 
     en geen geheim is voor U verborgen 
     Zuiver de overleggingen van ons hart 
     door de ingeving van uw  heilige Geest 
     zodat wij U van harte liefhebben 
     en grootmaken uw Heilige naam  
     Amen  

     Allen gaan zitten 
Psalm 23a vers 1, 2, 3 en 4 
 
Lezing: Daniël 2: 1-2a, 26-49 
   
Stilte en muziek orgel 
 
Korte overdenking 
 
Stilte en muziek orgel 
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Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
 
Gezang 835 vers 1, 2, 3 en 4 

      
Allen gaan staan 

 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 

 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
 

Orgelspel 
 
 
Korte vieringen op zondagen omlijst door muziek 
 
In de maand oktober (verder kunnen we momenteel nog niet kijken) continueren 
we de korte vieringen op zondagochtend in de Grote Kerk, zoals we die in de 
afgelopen maanden hebben vormgegeven maar dan met een maximaal aantal 
bezoekers van 30, met daarin de elementen waaraan we intussen gehecht zijn 
geraakt: muziek, stilte, meditatie, met daarbij een bijbellezing en korte 
overdenking, gebed en zegen. 
 
Zondag 18 oktober  
Voorganger: ds. F.A.H.A. de Kok, Harderwijk 
 

Zondag 25 oktober 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. Marga Melerna./ alt 
 

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie Inter Diaconaal Fonds (IDF) Bussum 
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Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
 
 

Geven met Givt. Steeds 
meer mensen hebben geen 
contant geld meer op zak 
en vinden het ook lastig om 
collectebonnen te 
gebruiken. Daarom hebben 
wij, zoals al eerder gemeld, 
besloten om ook digitaal 
collecteren via de Givt-app 

op de smartphone te introduceren. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besten, 
 
Vandaag ervaren we allemaal het effect van de aanscherping van de 
coronamaatregelen. We zitten hier in klein gezelschap in het besef dat anderen 
hier ook hadden willen zijn. 
Onze creativiteit wordt aangesproken om met elkaar de onderlinge gemeenschap 
te bewaren. We zetten in op wat samenbindt en wat dat betreft ook blijvend kan 
zijn. 
Jij/u bent van harte welkom om ons te laten weten wat we kunnen doen om 
zoveel mogelijk mensen op zondag te bereiken als fysieke kerkgang niet mogelijk 
is.  
Vind jij/vindt u het leuk en uitdagend om het team van beeldregistranten te 
versterken? Een bericht aan ds. Lennart Heuvelman is voldoende om ons in actie 
te laten komen. 
We weten ons gesteund door uw welwillendheid, meedenken en geduld. En we 
weten ons gedragen door de Eeuwige, die ons vergezelt als een beschuttende 
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wolk overdag en een lichtend vuur in de nacht, de Geest die ons inspireert nieuwe 
wegen te zoeken ook in tijden van corona met dagelijkse verrassingen. Blijf 
gezond! 
 
Ds. Lennart Heuvelman, l.j.t.heuvelman@gmail.com,  
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 
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