Grote of Sint Vituskerk Naarden
15 september 2019,
de 13e zondag van de zomer, startzondag
'Een goed verhaal'
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 & 730
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel, terwijl de cantorij zingt: Lied 212 vers 1 en 2
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: Goede God, u omringt ons met uw liefde.
G: U hebt ons uw partners gemaakt
O: en U gaat het gesprek met ons aan.
G: Dat wij in gesprek met u willen zijn.
O: Een groet bent u voor ons, hoop in ons hart, een oproep tot verbondenheid.
G: Dat wij uw liefde en kracht ontvangen om van te leven, om van uit te delen.
0: Goede God, wij danken u en prijzen uw naam.
G: Amen.
Psalm 107 vers 1 en 4
Allen gaan zitten
Kyrie en Gloria gezongen en gesproken
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Lied 281 vers 1, 2 en 3
Gesproken Kyriegebed
Gloria: lied 281 vers 6, 8 en 10
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 30: 15-20
Psalm 1a, cantorij voorzang, allen refrein
Lezing uit het Evangelie: Lucas 14: 25-33
Lied 845 vers 1 cantorij, 3 allen
Verkondiging
Orgelspel: Andante in F BWV 964
Lied 858 vers 1 cantorij, 2, 3 en 4 allen
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dankgebed
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Cantorij zingt: O Lord, hear my prayer.
Voorbeden
Cantorij zingt: O Lord, hear my prayer.
Stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Preludium in f BWV 823
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Cantorij en gemeente zingen samen “God zal met je meegaan”
Heenzending en zegen, gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Sinfonia in D "Wir danken dir, Gott" BWV 29
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
Gemeentefoto
Beste leden van deze gemeente en allen die zich daarbij betrokken voelen.
Vanuit de redactie van het Naardens Kerkjournaal hebben wij behoefte aan
een nieuwe gemeentefoto', zoals die enkele jaren geleden gemaakt is en
op onze Facebookpagina staat.
https://www.facebook.com/protestantsegemeentenaarden/
Graag willen wij na de dienst een nieuwe foto maken.
Het is geen verplichting, dus als u niet op de foto wilt dan is dat aan u.
De foto willen wij gebruiken voor het Kerkjournaal en misschien kunnen ook
de andere media van onze Kerkelijke Gemeente er iets mee doen. We hopen
op een feestelijk resultaat.
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Uitgangscollecte: Kerk in Actie: Zending
Bouw de kerk van Syrië weer op
Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in
armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er
langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze
met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk
daarbĳ belangrĳker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en
juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk
betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen
we graag aan mee!
Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bĳ de opbouw
van hun kerk. Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in
Actie een landelĳke actieweek om mee te helpen aan de wederopbouw van de
kerk in Syrië.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending september.
Activiteiten deze week
Donderdag 19 september
Naarder Kring De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar.
We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.
O.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50
Komende zondag
Oecumenische Vredesdienst:
22 september 10.00 uur in de Grote Kerk Naarden.
Voorgangers zijn:
Ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden)
Ds. Petra Smit (Vrije Evangelische Gemeente Bussum)
Ds. Véronique Lindenburg (Protestantse Gemeente Naarden)
Vredesweek 21-29 september
Het thema van de Vredesweek is dit jaar:
Vrede verbindt over grenzen.
Vrede mag nooit vanzelfsprekend worden.
Het kan mensen steeds weer met elkaar verbinden.
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Vredeswandeling 2019 — Samen Gooise Meren Thema:
'Vrede verbindt over grenzen'
Zondag 22 september 14.00 — 16.00 uur Op de Keverdijk in Naarden.
Start om 14.00 uur op het plein bij Basisschool De Tweemaster, Van Limburg
Stirumlaan 105.
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.
Oecumenisch Avondgebed voor Vrede:
woensdag 25 september om 19.30 uur in de Mariakerk (Koepelkerk) Bussum.
Door de Oecumenische Werkgroep Raad van Kerken Naarden-BussumHilversumse Meent.
Uw/jouw aanwezigheid bij al deze activiteiten is zeer gewenst.
Iedereen is hartelijk uitgenodigd voor deze bijzondere vredeservaringen.
Mede namens Raad van Kerken Naarden-Bussum-Hilversumse Meent en de
werkgroep Samen Gooise Meren, ds. Véronique Lindenburg.

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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