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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 2 mei 2021 
        Vijfde zondag van Pasen, zondag ‘Cantate’ - Zingt 

       ‘Dan ga ik op tot uw altaren’  
 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 
m.m.v. Ike Wolters, zang en piano 
 
Orgelspel 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel  
 
Psalm 98 vers 1 en 2  

            
Allen gaan staan 

Bemoediging, en groet  
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
v.  (drempelgebed) 

            Wij nemen plaats 
 
Kyriegebed met als refrein Lied 266 vers 1  

Gloria: Lied 652 vers 1 en 4

Lezing: Psalm 43 

 
Pianosolo 
 
Preek 
 
Orgelimprovisatie bij Psalm 43 
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
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Lied 709 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
          Allen gaan staan 

 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
Wij luisteren naar de het Wilhelmus (alleen orgel) 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Jong Protestant 

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 5 mei   
Bonhoeffer-kring online  
Tijd & locatie: 13.30 uur, Online 
Voor meer informatie: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com 
 
Woensdag 5 mei  
Songs en Silence - Korte viering in de stijl van Taizé met meditatieve muziek, 
liederen, stilte en gebed.  
Thema: "bevrijding".  
Tijd & locatie: 20:00 uur, Wilhelminakerk.  
Kerk open vanaf 19:30. Registratie graag vooraf via www.pg-bussum.nl, of via mail 
aan abkuijp@xs4all.nl. Aanmelding ter plekke ook mogelijk voor zover er nog 
plaats is. Van harte welkom! 
 
 

http://www.pg-bussum.nl/
mailto:abkuijp@xs4all.nl
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Komende zondag:   
9 mei 
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/

