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Grote of Sint Vituskerk Naarden, 
Zondag 4 april 2021 

 
Pasen 
  

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Piano en cantrix: Ike Wolters 
  
Orgel en piano 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel terwijl de cantrix zingt: 
 

Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet en drempelgebed   
 
O:      Onze hulp is de naam van de Heer, 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: God, voordat wij U zoeken, 
 bent U er al, 
 met uw licht dat overal doordringt 
 en hoop en warmte schenkt. 
G: Overkom dan met uw licht 
 ook het donker in ons leven. 
O: Laat het kwaad en het ongeloof 
 niet tussen U en ons instaan. 
G: Maar laat ons opleven in uw nabijheid, 
 door Jezus Christus, licht uit Licht. 
 Amen. 
 

Allen gaan zitten 
Lied 632 vers 1 en 3

Lezing van het Paasevangelie, Johannes 20: 1-18 

Stilte, muziek orgel en piano
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Korte overdenking 
 
Stilte, muziek orgel en piano 
 
Lied 47 (uit ‘Liefste lied van overzee’ deel 2) vers 1 en 5   

 
Uit de gemeente 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’   
 
Lied 642 vers 1, 2, en 8 

           Allen gaan staan 

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

Muziek orgel en piano tijdens het verlaten van de kerk:   
 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

Uitgangscollecte is bestemd voor ZWO  
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 7 april   
Bonhoeffer-kring online  
Tijdstip: 13.30 uur 
Contact: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com 
 
Woensdag 7 april 
Songs en Silence viering in de Wilhelminakerk. Korte viering in de stijl van Taizé 
met meditatieve muziek, liederen, stilte en gebed. Thema: "ga met God en Hij 
zal met je zijn". Aanvang: 20:00 uur. Kerk open vanaf 19:30. Registratie graag 
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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! 
 
Komende zondag:  
11 april 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique C. 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 
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