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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
  Zondag 16 mei 2021 
 

7e zondag van Pasen - ‘Wezenzondag’ 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
M.m.v. Henriette Bout 
 
Orgelspel  
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel         

Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Heilige God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
V: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, dag in, dag uit. 
G: Amen. 

        Allen gaan zitten 
Gezang 968 vers 1, 3 en 4   

Groet 
 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Lezing uit het Oude Testament  
 
Orgelspel 
 
Evangelielezing: Johannes 17: 14-26 
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Gezang 663 vers 1 en 2  
 
Verkondiging 

Orgelspel 
 

Uit de gemeente 

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Gezang 967 vers 1, 5 en 7 

Allen gaan staan 
 

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘Amen', lied 431b 
 

Muziek tijdens het verlaten van de kerk 

 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

Uitgangscollecte is bestemd voor: PIT Pro Rege 

 

Diaconie en Kerk  
 
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 www.pkn-naarden.nl 
 
 
Activiteit komende week: 
woensdag 19 mei 2021  
Bonhoeffer-kring online  
Tijd & locatie: 13.30 uur, Online 
Voor meer informatie: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com 
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Donderdag 20 mei 2021 
Gesprekskring Film & Religie 
Voor meer informatie: ds. Lennart Heuvelman, l.j.t.heuvelman@gmail.com 

 
Komende zondag:   
23 mei Pinksteren  
Doop en belijdenisdienst 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering 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. 
 

Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

 

 

 

 

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

