Grote of Sint Vituskerk Naarden
23 september 2018, THORA
Met aandacht voor tentoonstelling
ds. Ruud Bartlema in Witte Kerk.

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Dirk Out
Orgelspel: ‘Hilff, Herr Jesu, lass gelingen’

Stilte van bezoekers, 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: U, lieve God, bent het scheppingswoord van deze wereld,
U heerst over donker en licht.
G: Roep ons altijd weer naar uw licht!
O: U, die begonnen bent met Israël en uw weg vervolgt met velen,
G: dat wij uw woorden willen horen, uw daden herkennen,
O: dat al het goede van het begin leven houdt tot in eeuwigheid.
U, die voor altijd met ons verbonden bent,
G: wij prijzen uw Naam: Vader, Moeder van het leven.
AMEN
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Psalm 119 vers 1, 40 en 64
Allen gaan zitten
Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g
Gebed wordt beëindigd met lofspreuk
Lied 214 vers 8
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Inleiding op de dienst

Lezing: Sjema-gebed
(Samengesteld uit: Deuteronomium 6:4-9, 11:13-21 en Numeri 15:37-41)

Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Je moet houden van de
Eeuwige je God met heel je hart, heel je ziel en heel je vermogen. Je zult deze
woorden schrijven op de deurposten van je huis en aan de poorten van je steden.
Lied 316 vers 1, 2 en 4
Lezing: Matteus 22:34-38
Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Orgelspel
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Lied 770 vers 1, 2 en 4
Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 791 vers 1, 2, 3, 4 en 6
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Sinfonia uit ‘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: Gevangenenzorg Nederland
Geloof in herstel. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een
menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar
hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma's toe
te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd
(individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van
Herstelzorg verbetert de inhoud van onze zorg, de begeleiding van onze
vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar onze stakeholders. Het
vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg
wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek
financieel draagvlak. Info: www.gevangenenzorg.nl
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Vanmiddag: Vredeswandeling 2018 Naarden-Bussum-HiIversumse Meent
12.00-14.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur
Start en einde bij Nederlands Vesting Museum.*
Thema: "Vrede maak je samen"
Doel van de Vredeswandeling is inwoners van Naarden, Bussum en Hilversumse
Meent en belangstellenden daarbuiten met elkaar in contact te brengen rond het
thema Vrede.
Tijdens de wandeling van 3,5 kilometer door en om Naarden Vesting zijn er
momenten waarbij op creatieve wijze stil wordt gestaan bij het thema "Vrede
maak je samen". Wij doen dit met o.a. met zang en dans. Dit jaar zullen ook weer
nieuwe medelanders (voormalige vluchtelingen uit o.a. Irak, Syrië, Eritrea) een
bijdrage leveren.
Reikten wij vorig jaar de Vredesduif van Pax Christi uit, dit jaar zal een Vredespaal
worden uitgereikt aan een vrijwilligersproject uit de regio. Uit drie kandidaten
wordt door een jury een winnaar gekozen. Zie ook:
http://www.vredesnetwerk.nl/vredespaal.html.
De Vredeswandeling wordt georganiseerd door een divers samengestelde groep
enthousiaste mensen (waaronder ondergetekende) en wordt met menskracht en
geld ondersteund door diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijk
organisaties uit de regio.
*Neem, als u die hebt, uw Museumkaart mee, daar profiteert het Vesting
Museum van.
Info: Facebook: Vredeswandeling
(https://www.facebook.com/events/281662545940936/)
In de Witte Kerk is de tentoonstelling “THORA” met vijf kleurrijke schilderijen van
ds. Ruud Bartlema, die de eerste vijf boeken van de Bijbel uitbeelden. U kunt deze
bezichtigen op woensdagochtenden t/m 25 oktober tussen 10-12 uur. U bent van
harte uitgenodigd voor de avond “Thora toegelicht” op 3 oktober van 18-20 uur
waar u een lezing wordt aangeboden en een hapje + drankje, alles rondom deze
tentoonstelling. Zie ook website en Kerkjournaal.
Activiteiten deze week
Donderdagavond 27 september 2018
Naarderkring
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar.
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We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.
We zijn flexibel, je verplicht je niet iedere keer te komen.
Het onderwerp is de eerste keer: Hoe begin je als nieuw? En we verkennen
Bijbelteksten rond deze vraag.
Tijd & locatie: 20.00 uur, pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.
Komende zondag
30 september 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

Gezocht: Zingende kinderen/jongeren (10-ongeveer 16 jr) om mee te zingen met
een cantatevesper 9 december 2018.
Vind je het een uitdaging om eens, samen met de Naarder Cantorij, in een cantate
mee te zingen in de Grote Kerk meld je dan bij mij aan.
De cantate bestaat uit kinder/jeugdkoor afgewisseld met gemeentezang en 4stemmig cantorijzang met begeleiding van orgel en 2 violen.
De tekst is een bekend kerstlied, maar we zingen het in het duits
"Vom Himmel hoch da komm ich her".
Ike Wolters (dirigent cantorij) ike.rebel@tele2.nl
Mantelzorg ondersteuning.
Bent u mantelzorger voor uw partner? Kunt of wilt u uw partner niet alleen thuis
laten?
Vanuit het Pastoraat binnen onze gemeente is er een groepje gevormd om
mantelzorgers te ondersteunen.
Verschillende gemeenteleden stellen zich beschikbaar om een paar uur bij uw
zieke of hulpbehoevende partner te zijn zodat u de mogelijkheid hebt om iets te
ondernemen. Bijvoorbeeld om naar een bijeenkomst, sport of museum te gaan.
Als u denkt: “dat kan iets zijn voor onze situatie” neem dan contact op met Janske
de Meijer (coördinator Mantelzorggroep) tel nr. 06-12181266, mail:
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beensjj@ziggo.nl De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van Leeuwen,
Marjon Rapati, Nel Zuurveen, Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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