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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
21 juli 2019  
 

 
 

 
Voorganger: ds. Petra Barnard 
Orgel: Dirk Out 
  
Orgelspel: 'Hilft, Herr Jesu, lass gelingen’ -  
 

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: die trouw houdt in eeuwigheid 
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
     AMEN. 
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Psalm 15 vers 1, 2, 3 en 4  
 
  

Allen gaan zitten 
Kyriegebed, wordt 3 x afgesloten met Kyrie/ Heer ontferm U 
 

Lied 305 vers 1, 2 en 3  

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
1e lezing 1 Samuel 1: 1-20 
 
Lied 313 vers 1 en 2  

2e lezing: Lucas 10: 38-42  
 
Lied 313 vers 3, 4 en 5 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 723 vers 1 en 2  
 

Gebeden en Gaven  
Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen) 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Slotlied 152 vers 1, 3, 4, 6 en 9  
 



3 

 

 
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen 
 
Orgelspel: Sinfonia (from Solomon)  
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: Het C’est La Vie huis is een bijna-thuis huis waar ongeneeslijk 
zieken in de laatste levensfase zorg, warmte en aandacht krijgen. In een 
kleinschalige huiselijke woonomgeving in Naarden zetten vrijwilligers en 
professionals zich in om de gasten en hun naasten te ondersteunen in deze 
moeilijke periode. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte ook voor de 
mantelzorgers, om bezig te kunnen zijn met de zaken die belangrijk zijn. Wij 
halen de ‘zorgen om de zorg’ uit de relatie. Wij werken samen met (huis)artsen, 
thuiszorgorganisatie Buurtzorg en andere zorgverleners zodat de zorg op elkaar 
aansluit en optimaal is. 
Info: www.cestlaviehuis.nl 
 

 
 
 
Komende zondag 
28 juli 
Grote of Sint Vituskerk – 
10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. 
Lindenburg 
 
Tijdens de school-zomervakantie (14 juli t/m 18 augustus)is er geen 
kindernevendienst. 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

