Witte Kerk Naarden
Zondag 20 januari 2019
-de tweede zondag na Epifanie-

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Erbarm' dich mein, o Herre Gott
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:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,
wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.
Bevrijd ons van onze angsten, geef ons goede moed
om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.
Vergeef ons dwalen, vergeef ons wat niet goed was.
Houdt ons de hand boven het hoofd
om ons te beschermen,
om ons te zegenen, met uw licht en met uw vrede.
Amen.

Intochtspsalm: Psalm 66 vers 1 en 3
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Allen gaan zitten
Kyriegebed
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met:

Gloria: Gezang 713 vers 1, 2 en 5

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.
Openingsgebed
Gesprek met de kinderen
De kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1-5
Gezang 176 vers 1, 2 en 4
Evangelielezing: Johannes 2: 1-11
Gezang 525 vers 1, 2, 3 , 4 en 5
Verkondiging
Orgelspel: Verset in b
Gezang 1013 vers 1, 2, 3 en 4

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst en kinderopvang

Gebeden en gaven
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Uit de gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Toccata Psalm 150
Allen gaan staan
Psalm 150 vers 1 en 2
Zegen, gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Aria in D
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken.
Nynke de Vries exposeert haar werk al enige tijd in de Witte Kerk.
Er is een gelegenheid om de schilderijen van Nynke te bekijken, ook tijdens het
koffiedrinken na de dienst. U wordt van harte uitgenodigd dit te doen.
Werkgroep Kunst in de Kerk
Uitgangscollecte: Zondag voor de eenheid, Oecumene.
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe
geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme
impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan
besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten,
velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al
decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook
in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met
de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling
en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken
toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de
Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Activiteiten deze week:
Maandagavond 21 januari
“Dichter bij dichters”
Het poëzieprogramma van dit jaar heeft als thema 'Op zoek naar nieuwe woorden'
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De avonden worden gehouden in huiselijke kring: Koningin Wilhelminalaan 36.
Het gaat om nog twee opeenvolgende maandagavonden: 21 en 28 januari.
Dringend verzoek: u bent van harte welkom maar wilt u zich van te voren wel even
opgeven in verband met de organisatie? fam. Schouten, tel. 035-6948871,
e-mail: schoutenjanpeter@gmail.
Donderdagmorgen 24 januari
De Veste-viering/Bijbelkring
O.l.v. dhr. Toon van Dijk
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste

Komende zondag:
27 januari
Witte Kerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
Zondag 3 februari is de jaarlijkse Minikerkendag Naarden-Bussum.
Eén zondag per jaar zijn de meeste kerken in Naarden en Bussum gesloten omdat
er een gezamenlijke oecumenische viering is. Op zondag 3 februari bent u om
11.00 uur welkom in de Mariakerk (ofwel de Koepelkerk) aan de Brinklaan in
Bussum.
Het thema is 'Recht voor ogen', een voortzetting van de gedachten bij de week
van gebed voor de eenheid eind januari 2019.
Voorgangers zijn pastoor Carlos Fabril (Rooms-Katholiek), ds. Willy Metzger
(Evangelisch-Luthers) en de heer Henk Smits (Apostolisch Genootschap).
De muzikale begeleiding is in handen van Wybe Kooijmans (orgel) en Karin
Kuijper-Bouwmeester (koor).
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Voor hen is er aandacht in een nevendienst.
Allen van harte uitgenodigd door de Werkgroep Oecumenische Vieringen van de
Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent.
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www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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