Grote of Sint Vituskerk Naarden
9 september 2018 Startzondag
'Een goed gesprek'
Voorgangers: ds. Véronique C. Lindenburg en ds. Lennart J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: Concerto in G BWV 973 (op twee orgels)
Allegro - Largo - Allegro
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:
“Licht voor ons uit”
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet: steek ons aan en maak ons
bevlogen! Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet!
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen; wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
G: Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
O: Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig en ons gebed bezield.
G: Amen.
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Psalm 117a vers 1 en 2
Allen gaan zitten
Kyriegebed in 3 gebedsverzen, acclamatie 367d
Lied 216 vers 1, 2 en 3
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 gaan naar de kindernevendienst
Lezing: 2 Koningen 4:25-30
Cantorij zingt ''Day by day”
Day by day, dear Lord of thee three things I pray;
tot see thee more clearly, love thee more dearly,
follow thee more nearly, day by day.
Vertaling:
Dag aan dag vraag ik U om drie dingen Heer:
U meer te aanschouwen, liefdevol vertrouwen,
meer Uw spoor te houden, dag aan dag.

Lezing: Marcus 8:27–37
Lied 848: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen
(t. Henk Jongerius, m. Scottisch Psalter)

Verkondiging
Orgelspel: Récit de Nasard
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Lied 533 vers 1, 2, 3 en 6
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Largo & Allegro
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Cantorij en gemeente zingen samen “God zal met je meegaan”
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Concerto in C BWV 595
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U bent tevens van harte
uitgenodigd om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.
Uitgangscollecte: Jeugdwerk JOP.
Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep. Voor jeugdleiders is het telkens
weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te
organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn
daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via
de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis
toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en
PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het
gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.
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Activiteiten deze week
Dinsdagmorgen 11 september 2018
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Zaterdag en zondag 15 en 16 september 2018
Startkamp voor de jeugd
Komende zondag
16 september 2018 Doopdienst
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:
beensjj@ziggo.nl De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van Leeuwen,
Marjon Rapati, Nel Zuurveen, Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar
Janske de Meijer-Beens
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Bent u gast of bent u nieuw in onze gemeente?
Of wilt u in contact komen met een predikant of
pastoraal medewerker?
Vul dan deze ”bon” in en doe hem in de collectezak!
Of stuur een e-mail naar kbprotgemnaarden@hetnet.nl
Er zal dan zo spoedig mogelijk op gereageerd worden.
Naam:
Tel:
Adres:
E-mail:
Uiteraard kunnen ook regelmatige kerkgangers reageren.

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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