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Grote of Sint Vituskerk Naarden       
22 september 2019 –   
Oecumenische Vredesdienst 
“Vrede verbindt over grenzen” 
 

Voorgangers:  
ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden) 
ds. Petra Smit (Vrije Evangelische Gemeente Bussum) 
ds. Véronique Lindenburg (Protestantse Gemeente Naarden) 
 
Orgel: Dirk Out 
M.m.v. Raad van Kerken Naarden-Bussum-Hilversumse Meent –  
Oecumenische Werkgroep  
Lector: Jan Langendorff 
Drama: Cindy Lubbers-Hulsebos 
 

Orgelspel: Sonate IV: Allegretto  
  
Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 

Voorbereiding 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

 

Ontsteking van de kaarsen op de Avondmaalstafel 

Allen gaan staan 
 

Bemoediging en drempelgebed   

O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed, 
O: die wij mogen vertrouwen omdat hij ons liefheeft. 
G: God, u bent als een hemelse Vader en Moeder voor ons, 
O: als iemand die voor ons uitkijkt en ons op wil vangen. 
G: Goede God, dat wij uw liefde beantwoorden  
O: door uw naam te eren, uw daden doen, uw woorden te spreken. 
G: Dat wij meer en meer over grenzen gaan om de ander te ontmoeten, 
O: wij met elkaar verbonden raken, éen worden zoals u éen bent met ons. 
G: Amen.  
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Psalm 84 vers 1 en 2  
Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  

 

Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 
Lied 275 vers 1, 2 en 3 
 

De Schriften 

Groet (VL) 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen  (VL) 

 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 

Gebed van de zondag (PS) 

 

Lezing: Genesis 28:10-22 (PS) 
 
Lied 647 vers 1, 2, 3 en 4  

Lezing: Marcus 1:17-20 (JL) 
 
Drama op muziek “You’re not alone” (CLH) 

 

Verkondiging (AvdW) 

 

Orgelspel 

 

Lied 419 vers 1, 2 en 3  

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente (VL) 
  
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
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Orgelspel 
 
Lied 289 vers 1, 2 en 3  
  
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (VL) 
 

Kinderen komen terug van Kindernevendienst en Kinderopvang  
 

Wegzending en zegen 
 

Allen gaan staan 
 
Lied “Vrede wens ik je toe” 1x allen, 3x in canon  
 
Zegen 
 
Allen: 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: Vredeswerk  
Vrede verbindt over grenzen 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede 
over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo 
werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit verschillende kerkgenootschappen 
samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er 
steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het 
verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. 
In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica 
waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en 
gezamenlĳke bedrĳfjes. 
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.  
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte 
 
Vredeswandeling  

Vanmiddag start om 14 uur op het plein bij Basisschool De Tweemaster,  
Van Limburg Stirumlaan 105, de Vredeswandeling. 

http://www.kerkinactie.nl/collecte
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Met creatieve programmaonderdelen, muziek en tot slot ontvangst bij Moskee  
As-Salaam, Kolonel Verveerstraat 42. 
Rond 15.30 uur wordt daar voor de tweede keer de Vredespaal Gooise Meren 
uitgereikt. 
 
Activiteiten deze week: 
Dinsdagavond 24 september 
Zinspiratie bijeenkomst CCIV, Ons DNA vertelt ons een spannend verhaal 
Spreker: Gerard Pals 
Tijd & locatie:  20.00-22.00 uur Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59, Bussum  

 

Woensdagmiddag 25 september 
Inspiratiemiddag kerk & cultuur  
Inleiding door ds. Véronique Lindenburg 
Spreker: gemeentelid en bergbeklimmer Wilco Dekker. Hij heeft met succes dit 
jaar de Mount Everest beklommen en vertelt daarover in woord en beeld.  
Weet u welkom! 
Tijd en locatie: 14.15 uur-16.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 
Woensdagavond 25 september 
Oecumenisch Avondgebed voor Vrede 
Tijd & locatie: 19.30 uur Mariakerk (Koepelkerk), Bussum  
Door de Oecumenische Werkgroep Raad van Kerken 
Naarden-Bussum-Hilversumse Meent. 
 
Donderdagmorgen 26 september 

De Veste-viering 

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg 

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 

 
Zaterdagmiddag 28 september 
Samen Soepen buurtsoep, deze keer in Tuindorp Keverdijk/Thijssepark.  
Nou ja, buurtsoep deze editie belooft eerder een wereldsoep te worden. Inmiddels 
hebben we al meer dan 200 liter soep toegezegd gekregen, gemaakt door mensen 
uit de wijk met diverse achtergronden. Marokkaanse soep, soep uit Syrië en Iran, 
en ook een viertal Hollandse soepen spontaan aangeboden vanuit onze eigen 
gemeente. Genoeg om te proeven dus.  
Voor de kinderen is er een kinderprogramma. 
Van 16:00-19:00 uur bij het speelterrein aan de Majoor Kampstraat.  
U bent van harte welkom! 
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Komende zondag  
29 september 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.TH Heuvelman 
 
Lied “You’re not Alone” (Songfestival 2014, inzending Armenië) 
 
You're all alone, you're all alone, 
No shoulder wants you to lean on, 
You thought this world was too cold 
And you've made up a whole new world 
 
Don't cry, don't cry little bird 
Though you are scared and you're hurt 
You're gonna wake up. It's only a dream 
And why do dreams make people scream 
 
You're not alone… 
 
What if it's all in one kiss 
That turns all seeds into trees 
The strongest wind into breeze 
Enter all doors without keys 
 
What if it's all in one kiss 
That turns all seeds into trees 
The strongest wind into breeze 
What if it's all in one kiss 
 
You're not alone… 
 
 
www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 
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